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RESUMO 
 
O presente trabalho, a partir da análise do conteúdo produzido por marcas e consumidores na rede social 
Facebook, versou sobre a compreensão da relação entre a midiatização da cultura e o impacto desse fenômeno 
na formação do desejo na comunicação publicitária. A análise do conteúdo se deu sobre um corpus de 15 posts, 
obtidos a partir de um universo de 120.000 interações de consumidores com duas marcas de café, a saber, 
Nespresso e Starbucks. Dentro deste cenário, foram analisadas interações entre marca e consumidor e também 
interações de consumidores com consumidores. O objetivo central da pesquisa foi demonstrar, empiricamente, 
os efeitos da comunicação digital que, dependendo dos usos, das ferramentas, dispositivos e linguagens, 
favorecem novas possibilidades sígnicas para novas configurações de desejos, calcados em significantes não tão 
novos, mas que assumem novas roupagens de sentido, conforme seus “usos” em uma dimensão digital. Para que 
os resultados empíricos pudessem ser fundamentados, a pesquisa contemplou basicamente três frentes teóricas, 
somadas a uma abordagem histórica envoldendo a trajetória do café, desde sua descoberta, até os dias atuais. A 
aborgadem sobre a história do café é tema do primeiro capítulo, por meio do qual o leitor poderá compreender a 
relação do café com diferentes tipos de culturas, em vários países. No mesmo capítulo, será possível também 
compreender como se davam as diferentes produções de sentidos, acerca da bebida, nos diferentes contextos. A 
primeira frente teórica abordada, presente no Capítulo II, foi a Teoria da Enunciação Midiática Publicitária, dos 
pesquisadores Ivan Santo Barbosa e Eneus Trindade. Essa primeira frente teórica estabelece relações com o 
primeiro capítulo e irá ajudar a compreender como se dava a relação dos indivíduos com o produto café, em 
diferentes tempos e espaços, desde tempos e espaços os quais o café não esteve ligado à publicidade, até seu 
apogeu, consumado no encontro do mesmo com a publicidade veiculada em massa. Ao ser atravessado pela 
publicidade, o café passou a operar novas formas de relação com o desejo. E isso isso fica evidente na segunda 
parte do primeiro capítulo. A segunda frente teórica empregada foi a Psicanálise Lacaniana, cuja contribuição se 
deu a partir do entendimento do desejo como algo oriundo do processo de linguagem, imerso no trabalho dos 
signifiantes em cadeia, movendo sentidos em direção a significações e significados possíveis para sujeitos 
conectados às redes. E a terceira frente teórica utilizada, estabelecendo conexões com o contexto das redes 
digitais e midiatização da cultura, foi a da midiatização socioconstrutivista, de Andreas Hepp, somada à 
circulação de Antônio Fausto Neto. A união das teorias acima integram o principal eixo teórico desta pesquisa, 
que busca se centralizar no estudo da formação do desejo do sujeito, a partir da relação deste com as operações 
significantes, atreladas a sentidos e significações, permeadas por contextos de tempos e espaços. O cruzamento 
entre as teorias empregadas e o trabalho empírico deu-se mediante um protocolo de análise sustentado sobretudo 
na ideia de valor-gradiente da significação, produzida a partir de operações significantes, dadas nas relações de 
sentido entre consumidor de marcas de café e cultura. Buscou-se então entender o valor-gradiente como um 
elemento de impacto na formação do desejo do indivíduo consumidor pois, na medida em que um sujeito opta 
por realizar uma ação de engajamento em redes sociais, como o Facebook, ele a faz motivado por sentidos e 
valores. A pesquisa mostrou que a formação do desejo aparece sustentada, em grande parte, na relação entre 
significantes em cadeia, operando associações em torno das dimensões de sentido e de valor. Unidas, ambas as 
dimensões funcionam como uma espécie de estrutura, que se completa em uma dimensão terceira, a do próprio 
desejo. Esta lógica, envolvendo as três dimensões “sentido-valor-desejo”, pode ser melhor compreendida a partir 
do Giro Interactancial, aplicado aos sentidos e valores da marca de cafés Nespresso (Pág. 120). Para que o 
modelo de valor-gradiente pudesse ser comprovado, foi utilizada a metodologia Análise de Conteúdo, incluindo 
métodos como o SNA - Social Network Analysis e o ECA - Ethnographic Content Analysis. O primeiro método 
contribuiu para o mapeamento de significantes, ligados aos discursos das marcas de café Nespresso e Starbucks, 
presentes nas interações com maiores níveis de engajamento. O segundo método contribuiu para a análise dos 
sentidos, significados e significações contidas nos posts já mencionados e a construção das significações 
possibilitadas pelo contato entre significantes das marcas e significantes da vida dos consumidores. Para a coleta 
e análise do corpus, foram utilizadas ferramentas como Gephi, Netvizz, Nvivo, Google Trends e Stilingue, com 
um maior destaque para a Stilingue, pois, foi por meio desta que se obteve uma amostra mais rica para o 
aproveitamento do protocolo de análise construído. Os resultados obtidos, mediante o conjunto de ferramentas, 
mostram estar a formação do desejo atrelada a um jogo constante de sentidos e valores, desdobrados em 
“sentidos de valor”, cujo valor-gradiente, necessário à formação de desejos, irá depender de outros fatores, 
ligados à configuração social, na qual os discursos são formados, conforme os tempos e os espaços midiatizados. 
 
Palavras-chave: Valor-Gradiente. Desejo. Giro Interactancial. Midiatização. Enunciação Publicitária.  
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ABSTRACT 
 

The research has been based in a content analysis of the content produced by comments among brands and 
consumers on Facebook. At this point, the research aims to understand the relationship between mediatization of 
culture and impacts of these phenomena to desire formation through digital advertising. The content analysis 
was based on 15 posts comments, obtained from 120,000 consumers interactions with two coffee brands, 
Nespresso and Starbucks. Within this scenario, the interaction between brand and consumers, as well 
interactions among consumers, was analyzed. The main research objective was to demonstrate, empirically, the 
digital communication effects that (depending on the uses, tools, devices and languages based on signifiers not 
so new, but that according their "uses" in a digital dimension) can offer new sign possibilities to new desire 
configurations. The empirical results have been substantiated in three theoretical models and one historical 
approach, covering the coffee history, from its discovery to present age. The history of coffee is the first chapter. 
Through the first chapter, the reader will be able to understand the relationship among coffee and different 
cultures, in several countries. The same chapter offers an understanding about different coffee meanings 
productions, in different contexts. The first theoretical approach, addressed and present in Chapter II, is the 
Advertising Enunciation Theory, from researchers Ivan Santo Barbosa and Eneus Trindade. This first theoretical 
approach is linked to first chapter and will help to understand how the relation among coffee and consumers was 
given in different times and spaces, from times and spaces in which coffee wasn’t connected to advertising until 
its apogee, on mass coffee advertising. When coffee was affected by advertising, it became desired by different 
ways. This is shown in the second part of the first chapter. The second theoretical approach is Lacanian 
Psychoanalysis, whose contribution is the understanding of desire as originating from a language process, 
through chain of signifiers work, moving meanings towards possible signifies for consumers connected in digital 
social networks. The third theoretical approach is Social Constructvist Mediatization, from Andreas Hepp. The 
theory establishes connections with digital network context and mediatization of culture. The Social 
Constructvist Mediatization was, on this research, added to the Circulation Theory from Brazilian researcher 
Antônio Fausto Neto. The theories sum results as theoretical research axis. The axis seeks to centralize on desire 
formation understanding according to significant operations linked to meanings from times and spaces contexts. 
The intersection between theories employed and empirical work was given through an analysis protocol, based 
mainly on gradient-value of signification, produced from significant operations, given from meanings between 
coffee brands consumers and culture. The gradient-value was seen as an element of impact in consumer desire 
formation. If a consumer chooses to perform an engagement action, on social networks such as Facebook, he 
makes it motivated by meanings and values. The research showed that desire formation appears to be sustained 
from chain of signifiers, operating meaning associations around meaning and value dimensions. Together, both 
dimensions work as a structure, completed in a third dimension, the desire itself. This model involving three 
dimensions “meaning-value-desire”, can be better understood from the Interactantial Spin, applied to meaning 
and values of Nespresso coffee brand (Page 120). Aiming to prove the gradient-value model, the Content 
Analysis methodology has been applied, including methods such as SNA - Social Network Analysis and ECA - 
Ethnographic Content Analysis. The first method was used to the mapping signifiers in Nespresso and Starbucks 
advertising discourse, present on comments with higher engagement levels. The second method was used to 
analyze meaning production from contact between brands signifiers and consumer’s signifiers, presents on 
mentioned posts. For the retrieve and analysis of sample, tools such as Gephi, Netvizz, Nvivo, Google Trends and 
Stilingue were used. Among the tools, the Stilingue is a most important tool, because could retrieve a richer 
sample. The results retrieved through the tools shown that desire formation is tied to a constant set of meanings 
and values, deployed in "sense of value", whose gradient-value, necessary for desire formation, will depend on 
factors linked to the social configuration, in which discourses are formed according times and mediated spaces. 
 
Keywords: Gradient-Value. Desire. Interactantial Spin. Midiatization. Advertising Enunciation. 
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Apresentação  

 

Pertinente à linha de pesquisa Consumo e Usos Midiáticos nas Práticas Sociais, a 

proposta deste trabalho insere-se nos domínios do campo da Comunicação e visa promover 

desdobramentos de um estudo iniciado no mestrado, materializado na dissertação intitulada: 

Publicidade, Desejo e Gozo: Uma Leitura Psicanalítica da Enunciação Publicitária no 

Consumo de Moda (SILVA, 2012). O estudo mencionado versou sobre perspectivas 

envolvendo a formação do desejo a partir da análise de mensagens publicitárias, veiculadas 

por quatro campanhas publicitárias de duas marcas do segmento moda, a saber: Diesel e 

Melissa.   
 Ademais, o trabalho articulou uma profícua relação teórico-metodológica envolvendo 

dois importantes campos de estudo: Psicanálise Lacaniana (2008a, p.223-260) e Enunciação 

Midiática Publicitária (primeira fase) de Barbosa e Trindade [2007(2003)]. Embora o estudo 

citado focasse somente o segmento moda, os resultados, obtidos no estudo de mestrado, 

permitiram a inauguração de uma proposta teórico-empírica para a compreensão da formação 

do desejo na publicidade.  
 A proposta teórico-empírica mencionada foi concebida como um desdobramento dos 

resultados obtidos e passou a ser intitulada como Leis Interactanciais1, amadurecida por meio 

de discussões feitas com outros pesquisadores em encontros como o Pró-Pesq: Encontro 

Nacional de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda. A proposta evoluiu, sendo tema 

de um artigo intitulado Leis Interactanciais: Um Caminho para o Entendimento do Desejo em 

Discursos Publicitários, publicado, em 2014, na Revista Latino-americana de Ciências de la 

Comunicación - ALAIC.   

 O protocolo de análise, proposto no artigo em questão, buscou, a partir do discurso 

publicitário, compreender a natureza da formação do desejo dos sujeitos como algo imerso em 

interações desses sujeitos com a cultura, com os demais sujeitos e com as marcas, relações 

essas mediadas pela linguagem, que funciona sob a articulação em cadeia de elementos 

diversos, como os significantes, que podem, em um contexto de consumo, participar de 

operações de significação, ligadas à representação dos sujeitos para os outros significantes, 

ancorados na dimensão do Outro2.  

                                                
1 O conceito de Leis Interactanciais será melhor explanado no Capítulo III, mas pode também ser melhor compreendido a partir de Maia 
(2014, p. 48-64). 
 
2 O conceito de “grande Outro” (grafado com “O” maiúsculo) vem de Lacan e corresponde à instância do simbólico, operado pela linguagem 
e pela cultura. O sujeito, ao nascer, é inscrito na linguagem. A linguagem é também esse grande Outro, que o interpela, constituindo seu 
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 Antes de exemplificar aqui como funciona esse processo, é importante atentar para a 

noção de significante, tratado na Psicanálise Lacaniana como (…) “aquilo que representa o 

sujeito para um outro significante” (…) (LACAN, 1998 p.187). Embora a frase se mostre 

inicialmente confusa quando lida à luz de Saussure, uma melhor compreensão da mesma 

poderá ser obtida no Capítulo III, onde o conceito de significante em Lacan foi novamente 

introduzido. No capítulo III, as visões de ambos os autores são devidamente tratadas. Essa 

capacidade do significante, quando associado a outros significantes em cadeia, de representar 

o sujeito para outros significantes, pode impactar a formação dos desejos, porque o desejo 

possui uma estrutura metonímica, na qual se forma mediante sentidos presentes na cultura, em 

direção à elaborações de significados para o sujeito, por meio dos quais pode haver uma 

realização parcial dos desejos.   

 Tais desejos podem se materializar, entre outras coisas, no consumo de produtos do 

mercado, em experiências imaginárias ligadas às marcas. Mas pode também se associar a 

outros objetos, como por exemplo à “demanda por aceitação” em um grupo social que, 

mediante vínculos de sentidos e rituais de consumo (McCracken, 2003), configuram-se como 

um tipo particular de agregação, resultado de uma espécie de ressignificação dos rituais 

clássicos, estudados pela Antropologia3. 

O segundo ponto importante, a ser esclarecido, tem a ver com o conceito das “leis” já 

mencionadas. Como resultado do estudo de mestrado, as Leis Interactanciais surgem a partir 

da união de quatro “leis” oriundas de dois campos do conhecimento, a saber: Psicanálise 

Lacaniana (metáfora e metonímia) (LACAN, 2008a, p. 223-260) e Enunciação Midiática 

Publicitária (embreagem e debreagem) de Barbosa e Trindade [2007(2003)]. Todas essas 

quatro leis, em seus respectivos campos, funcionam como leis ligadas às trocas de sentidos, 

presentes em discursos operados pela linguagem. Para que as significações e significados 

sejam formados, é necessário que significantes se “deslizem” entre si. Isso é possível quando, 

na publicidade, um discurso publicitário é construído visando articular significantes da 

cultura, da vida do consumidor e significantes oriundos dos discursos das marcas.  
 Campanhas publicitárias tentam constantemente “representar” os consumidores em 

“cenas” do social, mas “cenas” do social ressignificadas, visando obter ganhos adicionais de 

                                                                                                                                                   
desejo e seu inconsciente. Mas há também, em Lacan, o “pequeno outro” (grafado com o “o” minúsculo). Neste caso, a palavra outro 
representa a imagem que um sujeito faz de si mesmo, mas sempre se referenciando em seu semelhante, aquele que está à sua frente, o colega 
de trabalho, o amigo ou o rival. Quando já inscrito no simbólico, o sujeito se vê constantemente em um jogo de representações e 
identificações entre imaginário e simbólico, operados mediante ambos os modelos de “outros”. E desse jogo, que inclui a publicidade, 
emergem também seus desejos. 
 
3 Sobre isso, ver Violence and the Sacred, de René Girard. 
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sentido. Um bom exemplo pode ser observado em comerciais da marca de café Nespresso, 

nos quais George Clooney representa o ethos4 do consumidor ideal da marca, vivendo 

momentos de luxo e prazer. Nesse caso, significantes ligados à cultura e às práticas sociais 

(atrelados por exemplo ao hábito de tomar café com alguém) são combinados a significantes 

possíveis, presentes na cadeia significante do sujeito, como os significantes ligados à sua 

necessidade de reconhecimento, sua necessidade de “ser olhado” e admirado por seus 

semelhantes. Dessa relação simbólica e imaginária, mediada pela linguagem, envolvendo o 

sujeito com sua cultura, composta de significantes operados conforme as Leis Interactanciais 

(metáfora, metonímia, embreagem e debreagem), os sujeitos e seus desejos emergem como 

consequência de demandas, muitas delas inconscientes.  

Outro ponto importante diz respeito ao termo “interactanciais”. O termo tem origem 

na palavra “actante”, amplamente empregado em duas frentes de estudos muito próximas aos 

estudos de linguagem: a Gramática e a Semiótica. Em Gramática, segundo o pensador Lucien 

Tesnière (1988), o termo significa “o complemento pedido pelo verbo”. Em Semiótica, o 

conceito de actante foi empregado por Greimas, pautado em Vladimir Propp (1983), para 

definir os participantes (pessoas, animais ou coisas) ativos em narrativas: “O actante é quem, 

ou o que, realiza o ato” (Greimas; Courtés, 1979). 

 A razão pela qual o termo “actante” foi utilizado para nomear, como Leis 

Interactanciais, um conjunto de fenômenos ligados à linguagem e ao desejo está no fato 

dessas leis se mostrarem capazes de impulsionar, via deslizamentos metonímicos, sentidos 

ligados à formação do desejo do consumidor, quando o mesmo passa a ser tocado por 

determinadas campanhas publicitárias. Interactanciais porque a ação dessas leis se dá 

mediante uma “interação” dos sujeitos com os discursos da publicidade e também das 

interações entre significantes. Vale pontuar que grande parte das interações mencionadas são 

dadas em um determinado tempo e lugar, uma interação contextual portanto. O sujeito, em 

discurso, interage com seus significantes, submetidos às leis mencionadas (MAIA, 2014 p. 

50).  
 Estender o modelo, previamente construído no mestrado, com vistas à ampliação do 

mesmo para um contexto da midiatização, com foco em redes sociais digitais, é um dos 

objetivos teóricos desta pesquisa. A razão pela qual esta tentativa se justifica está no fato das 

interações promovidas via redes sociais, como o Facebook, fomentarem “trocas de sentidos” e 
                                                
4 O conceito de ethos, estudado nessa pesquisa, vem de Maingueneau, que discorre sobre o ethos discursivo no campo da Análise do 
Discurso. O conceito foi também usado por Barbosa e Trindade [2007(2003)] na construção da Teoria da Enunciação Midiática 
Publicitária. 
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significados em fluxos discursivos, operados mediante significantes em cadeia, dotados de um 

certo poder de transportar os sentidos da cultura para dentro da subjetividade dos indivíduos. 

Esses sentidos e significantes, atrelados a significantes outros, podem representar os sujeitos 

mediante imagens construídas e ressignificadas em posts diversos, exibidos não só na timeline 

do autor, mas em outras timelines também.  

 Vale pontuar aqui que, embora os significantes sejam essenciais para o trabalho de 

elaboração do desejo, seu mecanismo  não é aparente e facilmente perceptível, pois uma das 

características marcantes do significante é a sua capacidade de evanescer. Porém, ao 

evanescer, o significante deixa para trás, aparentemente vazio, o “lugar” antes ocupado, que 

pode ser novamente ocupado por um outro significante, quando entre si estabelecem um 

vínculo de significação possível expresso no processo de similaridade metonímica. Isto leva a 

crer que a perspectiva de elaboração de um valor-gradiente, buscada nesta pesquisa, 

transcende o significante em si, incluindo além do mesmo uma relação com o “lugar” para 

onde o sentido é direcionado. Trata-se portanto de uma busca de um valor-gradiente atrelado 

aos resultados das operações significantes, que impactam no desejo. Embora instigante, não 

cabe nesta introdução um alongamento da discussão. Isso será feito no Capítulo III.  
 Pela ótica da midiatização5, o estudo também se justifica na busca de possibilidades 

para a compreensão da formação dos desejos em um novo contexto de midiatização, no atual 

contexto, no qual as redes sociais digitais se consolidaram como mais uma forma de 

comunicação. Como a midiatização busca compreender as transformações sociais e culturais a 

partir da presença das mídias, em diferentes contextos, é importante também compreender o 

desejo como elo primordial, impactando o fenômeno da midiatização como um processo que 

tem o poder de redesenhar as relações sociais em meio aos novos usos midiáticos, tanto por 

parte dos grandes produtores, como é o caso das agências publicitárias ou agências de 

notícias, quanto de “pequenos” produtores-receptores, como é o caso dos indivíduos que 

recebem e ressignificam as mensagens mediante semioses, colocando-as em fluxos nas redes. 
 Mais que uma compreensão pautada nas relações estabelecidas entre as mídias, as 

instituições e as culturas, buscou-se nesta pesquisa a possível compreensão e concepção de 

um valor-gradiente relacionado ao processo operado por significantes em cadeia - e seus 

“lugares” na cadeia de significantes - que podem potencializar, mediante o trabalho das Leis 

Interactanciais, sentidos que vão ao encontro das subjetividades, visando causar desejos a 

                                                
5 O tema, sob a ótica da midiatização institucional, de Stig Hjarvard (2013a) e Socioconstrutivista, de Andreas Hepp (2014), será ampliado 
ao longo deste trabalho. 
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partir de significações e significados construídos. Desta forma, foram então identificados e 

estudados também os “valores” (qualitativos) e sentidos das significações e significados 

produzidos pelos significantes em circulação, visando compreender as razões pelas quais as 

operações feitas a partir desses significantes desencadearam, por meio de compartilhamentos, 

likes, comentários e outras interações, um determinado direcionamento dos fluxos de sentidos 

em redes ligadas às marcas de produtos, no caso desta pesquisa as marcas de cafés Nespresso 

e Starbucks.  
 A noção de valor-gradiente, concebida nessa pesquisa, teve como referência os 

estudos de José Luiz Braga (2012, p.27) e um estudo feito por Eneus Trindade e Clotilde 

Perez, a partir de dois trabalhos publicados em 2014. O primeiro, intitulado Dimensões do 

Consumo Midiatizado (TRINDADE e PEREZ, 2014, p. 3109-3117), foi publicado no evento 

Confibercom. O segundo trabalho, intitulado Os Rituais de Consumo como Dispositivos 

Midiáticos para a Construção de Vínculos Entre Marcas e Consumidores (TRINDADE e 

PEREZ, 2014, p. 151-170), foi publicado na Revista Alceu.   

 Os autores desenvolvem um modelo de gradiente aplicado a contextos específicos da 

comunicação. Braga trabalha o gradiente como uma “tentativa” de comunicação. Eneus 

Trindade e Clotilde Perez, pautados no conceito de rituais de consumo de Grant McCracken 

(2003), ampliam o modelo para o universo da publicidade e do consumo. Com base nessas 

abordagens, pretendeu-se validar um modelo de valor-gradiente, que pudesse revelar detalhes 

qualitativos acerca das significações produzidas, a partir de significantes em cadeia, e como 

tais significação impactam os desejos.  
 A natureza teórico-empírica, desenhada para este trabalho, partiu inicialmente da 

premissa de que, se um internauta compartilhou ou comentou um post relacionado a uma 

determinada marca, ancorada em uma proposta imaginária e ou simbólica, houve ali, em 

algum momento, um desejo de passar aquilo adiante. Houve também uma “tentativa” de 

comunicação do receptor motivada pelo desejo, afetado pelos significantes em cadeia na 

mensagem e pelas significações oriundas do processo. Que significantes e significações são 

essas? Por que esses significantes impulsionaram tal ação? Seria possível atribuir ao 

significante um valor semântico, ou mesmo um valor-gradiente? Ou seria um valor 

linguístico, pensado na lógica saussuriana? Ou, pensando sob uma ótica mais próxima da 

midiatização, em qual medida a natureza e as características das redes digitais podem afetar o 

valor-gradiente das significações endereçadas pelos significantes em cadeia? É nesse sentido 

que a pesquisa avança para um nível de maior amplitude, em relação à primeira iniciativa, 
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feita no mestrado.   
 Para que fosse feito este mapeamento das ações dos significantes em cadeia, no que 

tange às suas características e valores-gradiente, foi necessária uma metodologia, com 

métodos que contemplassem aplicações empíricas.   
 Segundo o IBPAD (Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados), dirigido pelo 

pesquisador Tarcízio Silva: 

Metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata do conjunto de 
técnicas e procedimentos utilizados na pesquisa inteira. Ela é o caminho do 
pensamento. Deve apresentar: tipo de pesquisa; técnicas utilizadas; instrumentos 
utilizados (questionário, entrevista, experimento, observação, etc); tempo de execução e 
etapas do trabalho; formas de tabulação e tratamento dos dados; análises dos 
dados/informações. Conjunto de regras e procedimentos adotados em um determinado 
método de pesquisa. É o regulamento prévio de uma série de operações que se devem 
realizar para se ter segurança dos dados e efetividade científica. O método científico é 
quase um modus operandi de qual referencial teórico será utilizado para designar a 
análise. Vale ressaltar que ele opera em duas instâncias: na coleta de dados e na sua 
análise/interpretação. É aqui que se localiza a pesquisa etnográfica, pensando 
principalmente esse primeiro momento de ir atrás das informações (IBPAD, 2016). (grifo 
nosso). 

 O trecho acima foi inscrito nesse trabalho de forma intencional, mesmo considerada a 

não aparente necessidade de sua inscrição. O trecho foi obtido no site do IBPAD que, 

mediante metodologias de análises qualitativas sofisticadas, trabalha tratamentos de dados 

oriundos de interações promovidas em grandes plataformas de mídias sociais, como o 

Facebook, o Twitter, o Instagram e o You Tube. As metodologias de trabalho do instituto, 

munido de diferentes ferramentas (softwares) e métodos, contemplam uma série de análises, 

desde análises políticas a análises de consumo, ligadas às marcas. E foi este o modelo de 

análise aqui trabalhado.  
 Embora o instituto abarque diferentes tipos de metodologias e ferramentas, foi 

escolhida para esse trabalho uma metodologia já tradicional, intitulada Análise de Conteúdo 

ou Content Analysis. Uma pesquisa feita tanto em língua inglesa, quanto em língua 

portuguesa, demonstrou uma relevância considerável de tal metodologia, no que tange à sua 

história, adequação e pertinência aos objetivos desta tese. Trata-se de uma metodologia vinda 

da Sociologia e aplicada, desde o Positivismo, aos estudos de comunicação de massa 

(Communication Research), desde a Escola Funcionalista.  
 Como a Análise de Conteúdo surge com o Positivismo, seu teor majoritariamente 

quantitativo preponderou por um longo tempo. Porém, com a evolução na história das teorias 

da comunicação o modelo foi também foi evoluído, adquirindo um caráter qualitativo, tão 

importante quanto o primeiro.  



Apresentação                                                                                                                                                       Tese de Doutorado - Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   21 

 Segundo Herscovitz (2007,126): 

A tendência atual da análise de conteúdo desfavorece a dicotomia entre o quantitativo e o 
qualitativo promovendo uma integração entre as duas visões de forma que o conteúdo 
manifesto (visível) e latente (oculto, subentendido) sejam incluídos em um mesmo estudo 
para que se compreenda não somente o significado aparente de um texto, mas também o 
significado implícito, o contexto onde ele ocorre, o meio de comunicação que o produz e o 
público ao qual ele é dirigido. 

 Ao desfavorecer a dicotomia entre o qualitativo e o quantitativo, a tendência à qual o 

modelo metodológico seguiu permite agora utiliza-la em outras frentes e com propostas 

diversas, inclusive contribuindo para a análise do valor-gradiente ligados à compreensão das 

operações dos significantes em cadeia que, operados pelas Leis Interactanciais, vão impactar 

na construção da significação para a formação do desejo na publicidade digital, a partir da 

tríade sentido-valor-desejo (ver Capítulo III), que compõem o Giro Interactancial como 

proposta teórico-empírica de análise da formação do desejo.  
 A abertura e aceitação de pesquisadores em utilizar o modelo metodológico, com fins 

mais qualitativos, possibilitou fazer uso da mesma para a análise dos sentidos, signos, 

significantes e significados. O modelo, antes radicalmente Positivista, se abriu para as 

demandas de um novo tempo e contexto, nos quais estatísticas, por si só, não mais dão conta 

de explicar os fenômenos da comunicação: Content analysis is a research technique for 

making replicable and valid inferences from data to their context6 (Krippendorff, 1980, p. 

21).  
 Ainda sobre a metodologia, é preciso dizer que essa evolução tem gerado 

desdobramentos de extrema importância dentro do campo da comunicação, e um deles é o 

trabalho de David Altheide e Christopher Schneider, intitulado Qualitative Media Analysis7 

(Altheide e Schneider, 2013). Esta obra foi usada como principal referência para embasar a 

proposta metodológica escolhida, em especial no que se refere ao Capítulo 6, intitulado 

Electronic Reality II (2013, p. 103-114), onde o autor aborda o uso da Análise de Conteúdo 

(sob um viés altamente qualitativo) para fins de análise do conteúdo produzido pelos 

internautas em diferentes tipos de sites, incluindo aí as redes sociais.   
 Com base nas referências acima, sobre a metodologia Análise de Conteúdo, esta 

pesquisa privilegiou a análise do conteúdo de posts em grupos e fanpages do Facebook. A 

imagem a seguir (Fig.018) traz, de forma resumida, a configuração metodológica empregada. 

                                                
6 A Análise de Conteúdo é uma técnica de pesquisa para fazer inferências replicáveis e válidas de dados para seu contexto. 
 
7 Versão Amazon Kindle. 
8 Reproduzida, em tamanho ampliado, na seção Anexos. 
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Para que o resultado pudesse ser obtido, foram utilizados dois métodos, entre vários outros 

que fazem parte atualmente da metodologia Análise de Conteúdo sob o viés qualitativo. E até 

mesmo o viés qualitativo de tal metodologia se desdobra em alguns métodos, como o 

Ethnographic Content Analysis (ECA), o SNA - Social Network Analysis e o Hypermedia 

Ethnography.  

 

 Para uso nesta pesquisa, foram escolhidos os dois primeiros métodos, o que leva a 

pesquisa a ser classificada dentro do tipo CAQDAS ou Computer Assisted Qualitative Data 

Analysis Software, porque serão usados alguns softwares, como Gephi, Netvizz, Nvivo, 

Brandcare e Stilingue, para coletar, tratar e interpretar os dados, a fim de compreender as 

operações dos significantes em cadeia, conforme valores-gradiente presentes nas 

significações produzidas, e também as razões pelas quais determinados significantes, e seus 

lugares na enunciação, aparecem impactando na significação necessária para a formação do 

desejo atrelado ao consumo de marcas e produtos do segmento café.  
 Na obra Qualitative Media Analysis, mais precisamente no Capítulo II, intitulado 

Ethnographic Content Analysis (ALTHEIDE e SCHNEIDER, 2013, p. 23-28) os autores 

afirmam que:  

Quadro Descritivo da Metodologia  
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Ethnographic content analysis (ECA) is briefly contrasted with conventional modes of 
quantitative content analysis (QCA) to illustrate the usefulness of constant comparison for 
discovering emergent patterns, emphases, and themes in an analysis of TV news coverage of 
the Iranian hostage situation and news coverage of fear and terrorism. Although later chapters 
examine how the protocols are constructed to aid in qualitative data collection and analysis, 
this overview is intended to contrast this approach with conventional quantitatively oriented 
content analysis. It is suggested that an ethnographic perspective can help delineate patterns 
of human action when document analysis is conceptualized as fieldwork. Prior research and 
awareness of an activity involved in the production of documents can theoretically inform 
sampling procedures, whereas constant comparison and discovery may be used to further 
delineate specific categories, as well as narrative description. In general, this means that the 
situations, settings, styles, images, meanings, and nuances are key topics of attention9. (grifo 
nosso). 

 A perspectiva etnográfica da Análise de Conteúdo se mostrou ideal para a 

compreensão dos sentidos e dos valores envolvidos no conteúdo dos posts coletados pelas 

análises nos grupos e fanpages do Facebook, porque ajuda a compreender as relações da 

cultura com alguns perfis  de consumidores e grupos sociais envoltos, mediante a linguagem, 

em uma trama simbólica e imaginária.  
 O método SNA - Social Network Analysis, embora não tão qualitativo, foi de extrema 

importância nesta pesquisa, pois possibilitou, através de grafos, o mapeamento dos posts, 

conforme critérios como número de conexões ao post, curtidas, compartilhamentos ou 

comentários. A partir da entrega dos posts com maior engajamento, foi possível aplicar os 

demais métodos escolhidos, dentro da metodologia Análise de Conteúdo, como o 

Ethnographic Content Analysis e o SNA, completando assim o enquadramento da 

metodologia no tipo CAQDAS - Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software.  
 O método Sentiment Analysis diz respeito também a uma forma de interpretar sentidos 

em um texto. Para tanto, existem diversas ferramentas como o Semantria, o Brandcare, o 

Lexaltics, o LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count) e a Stilingue. Essas ferramentas 

funcionam mediante algoritmos, que podem ajudar na classificação, como positivos, 

negativos ou neutros, dos sentidos das palavras em um texto. Para que essa análise, para 

língua portuguesa, pudesse ser feita, foi necessário a instalação do dicionário Português 

Brasileiro, tornando-a compatível com a língua. Embora a análise de sentimentos ofereça uma 

perspectiva muito promissora, dentro do contexto da Web Semântica, o estudo feito nas 
                                                
9 A análise de conteúdo etnográfico (ECA) é brevemente contrastada com os modos convencionais de análise de conteúdo quantitativo 
(QCA). É útil para realizar comparações constantes, a fim de descobrir padrões emergentes, com ênfases a temas oriundos, por exemplo, de 
uma análise de cobertura de notícias de TV, ligada a situação de reféns Iranianos, medo e terrorismo. Embora os capítulos seguintes 
examinem como os protocolos são construídos para auxiliar na coleta e análise de dados qualitativos, esta visão geral pretende contrastar 
essa abordagem com a análise de conteúdo convencional, orientada para a abordagem quantitativa. Sugere-se que uma perspectiva 
etnográfica possa ajudar a delinear padrões de ações humanas, quando a análise de documentos é conceituada como trabalho de campo. A 
pesquisa prévia e a conscientização de uma atividade envolvida na produção de documentos, podem, teoricamente, informar os 
procedimentos de amostragem, enquanto a comparação e descoberta constantes podem ser usadas para delinear categorias específicas, bem 
como a descrição narrativa. Em geral, isso significa que as situações, configurações, estilos, imagens, significados e nuances são tópicos-
chave que merecem atenção. (tradução nossa). 
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ferramentas atuais mostrou haver ainda limitações nesse método, pois a análise de 

sentimentos possibilita somente a classificação de um texto nos polos positivo, negativo ou 

neutro. Ainda é imprescindível o olhar do analista, buscando compreender, dentro da 

estrutura, as razões pelas quais um texto se mostra polarizado dentro das três possibilidades.

 O último método, Hypermedia Ethnography, trata do uso de diversas formas de mídia, 

como hipertexto, vídeos músicas, etc para a Análise Qualitativa do Conteúdo. Este método 

não foi aqui utilizado por não se adequar às necessidades que compuseram o cumprimento 

dos objetivos.   
 A aplicação empírica, envolvendo o SNA (Social Network Analysis) como método, 

ajudou a  mapear alguns fluxos de sentidos oriundos das interações dos consumidores entre si 

e com as marcas Nespresso e Starbucks, e também as interações das marcas com os 

consumidores em suas fanpages oficiais no Brasil. Além de mapear o resultado das 

interações, o SNA permitiu também o mapeamento das operações dos significantes em cadeia, 

e em circulação, nas interações humanas através da linguagem. Após identificados essas 

operações significantes, foram analisadas também as formas de engajamento, donde as 

operações significantes emergiram. Essa etapa foi de extrema importância, por que permitiu 

identificar a possibilidade de presença de algoritmos “maliciosos” que podem impactam nas 

interações e inclusive na produção/alteração de sentidos nas circulações de mensagens em 

redes sociais digitais. Os algoritmos podem influenciar portanto, de forma indireta, na 

formação dos desejos.  
 Outro aspecto analisado nessa pesquisa foi o entendimento dos “nós”, no inglês nodes, 

ou pontos de encontro e condensação de significantes que, dentro dos contextos dos fluxos em 

redes sociais digitais, permitem o intercâmbio de sentidos nas interações entre o sujeito, seu 

meio social e seus semelhantes. É válido lembrar que, sob essa ótica, o meio social coletivo 

funciona como uma estrutura, possibilitando um plano de ação que vai orientar certas 

atividades  e desejos dos sujeitos: 

Consideramos o nível micro como aquele que implica encontros e interações entre indivíduos 
segundo padrões (o qual incluiria comunicação, troca, cooperação e conflito) e o nível macro 
como aquele que ser refere às estruturas de sociedade (grupos, organizações, instituições e 
produções culturais) que, por mecanismo de controle social, sustentam (mais ou menos 
perfeitamente) e constituem tanto oportunidades quanto constrangimentos para o 
comportamento individual e as interações sociais (MUNCH e SMELSER, 1994 p.430, tradução 
de Elisa Piedras). 

  

A noção de nó ou “nodes”, apontada acima, é também uma métrica do SNA - Social 

Network Analysis. Em SNA, “nó” diz respeito a um ponto no qual alguns sentidos se 
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convergem em um contexto de interação, ligação. De acordo com os pesquisadores de SNA 

(Wasserman & Faust, 1994), para que exista um “nó” é necessário haver algum tipo de 

ligação de no mínimo dois indivíduos, ligados mediante um tema comum. Mas, ao mesmo 

tempo, os “nós” funcionam também como irradiadores e receptores de sentidos, provenientes 

das interações e circulações. Bons exemplos desses nós são os integrantes, sejam eles 

humanos ou não10, de comunidades, grupos e as fanpages do Facebook.  
 Esses “nós” são criados nas redes e passam a funcionar como pontos, nos quais um 

evento, uma marca, uma figura pública, uma religião ou um ideário se sustentam como uma 

comunidade. Pairam nestes pontos operações significantes, que podem resultar em metáforas, 

nas quais há a criação, representação e identificação de significados a partir de 

direcionamentos de sentidos que, por sua vez, podem afetar os desejos. Bons exemplos de 

comunidades do Facebook são Apple (comunidade de marca), feminismo (ideário), Skol 

Sensation (evento), Christiano Ronaldo (fanpage de figura pública com mais de 120 milhões 

de seguidores, entre humanos e bots) e Candomblé (prática religiosa).  
 Embora a noção de SNA - Social Network Analysis seja muito antiga (SIMMEL, 

1950), atualmente a mesma passou a designar a “análise de redes sociais digitais”. Com a 

ajuda de alguns programas destinados ao SNA, como Gephi e Netvizz, já é possível obter uma 

visualização gráfica das trocas de sentidos presentes na circulação das mensagens, ou trocas 

simbólicas, mediadas por significantes em cadeia, envolvendo amantes de uma determinada 

marca, figura pública e outros núcleos conceituais presentes em plataformas como Facebook 

e Twitter.    

Sendo assim, a metodologia desta pesquisa contemplou esses níveis, nos quais foi 

possível observar, na prática, o comportamento dos fluxos de sentidos e tipos de significantes 

em circulação, ligados a modelos comunicacionais, impactados pela midiatização em 

exercício. Sendo assim, buscou-se compreender a produção de sentidos dada também no polo 

do receptor, compreendendo-o como um ente, que recebe sentidos (de diversas fontes 

oriundas de sua cultura e demais culturas) ressignifica-os e os coloca em circulação no 

ambiente digital. A pesquisa buscou, desta forma, promover um novo olhar para as questões 

acerca da relação entre comunicação e desejo, entendendo-os como entidades inseparáveis 

dos sujeitos, de suas subjetividades produzidas, recriadas e ressignificadas pelas diversas 

interações e articulações das formas simbólicas e imaginárias, operadas via redes digitais, que 

                                                
10 Outros elementos não humanos podem interferir na rede, como é o caso dos robots, softwares que operam, em uma lógica algorítmica, se 
passar por integrantes humanos na rede. Este tema será retomado no Capítulo 06. 
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não funcionam fora de um contexto cultural e social.  
 Para compreender esta relação entre contexto social e cultura, foi necessário 

empreender uma breve passagem pelos Estudos Culturais Ingleses de Hall (2003), Williams 

(1992), com filiação latino-americana. Contribuições de García Canclíni (1995) e Martin-

Barbero (2006), serviram também de base para a inauguração de uma Teoria da Enunciação 

Publicitária, trabalhada pelos pesquisadores Ivan Santo Barbosa e Eneus Trindade 

[2007(2003)]. No Brasil, os trabalhos de Nilda Jacks (2008) e Elisa Piedras (2006) 

funcionaram como importantes referenciais teóricos, no quais foi possível encontrar uma 

profícua articulação entre os Estudos Culturais Latino-Americanos e teorias que promovem 

uma compreensão do lugar da publicidade na cultura.  
 Ao pensar a pertinência teórica entre os Estudos Culturais e publicidade, foi 

considerada a matriz simbólica, na qual os sujeitos consumidores habitam, estabelecendo 

pontos de contato (nós), identificações, que unem os sujeitos às representações postas pela 

publicidade: 
 

Nosso pressuposto, a partir do que foi discutido até o momento, é que estes pontos de contatos 
são vínculos sígnicos que depois se convertem em vínculos referentes às práticas culturais, 
sobretudo no que se refere às práticas culturais afetivas. Como vínculo sígnico, entendemos as 
ocorrências que manifestam os elos simbólicos desse processo (TRINDADE, 2008 p. 79). 

 

Sob este aspecto, tornou-se também importante uma visita à Psicanálise Lacaniana. A 

Psicanálise tem um papel fundamental na compreensão da formação dos desejos, inclusive a 

formação do desejo ligada às marcas e produtos na qualidade de “significantes”, no caso deste 

trabalho, produtos e marcas do segmento café. A partir desse ponto, foi possível a 

convergência entre as demais teorias, formando um ponto comum, entendido nesta proposta 

como o estudo da formação do desejo do sujeito e sua subjetividade, interligada às redes e 

servindo a um imaginário coletivo midiatizado, no qual sentidos circulam, são produzidos e 

ressignificados constantemente por fenômenos como a midiatização socioconstrutivista 

(HEPP, 2014; 2013) e a circulação (FAUSTO NETO, 2010) de sentidos no meio digital pois, 

conforme acreditam Grohmann e Souza (2009, p.136), “A Internet ocupa um espaço central 

no contexto das características da midiatização dos movimentos sociais”.  

 Para além das referências já citadas, é importante também falar da sequência lógica do 

trabalho. O primeiro capítulo, intitulado Laços Históricos entre Café, Desejo e Cultura, traz 

um panorama histórico sobre o produto café, desde seu aparecimento na Etiópia até sua 

presença midiatizada no século XXI, presença esta materializada em grandes marcas, como 
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Starbucks e Nespresso. Mais que um panorama histórico, o Capítulo I busca também 

identificar as relações e o impacto do café em outras esferas, a exemplo das esferas 

econômica, política e da cultura.  

 Ao longo de todo o capítulo, o leitor irá perceber o quanto o café, uma bebida 

aparentemente “ordinária”, operou sentidos e significados ao longo da história. Sentidos e 

significados que transformaram o curso dos acontecimentos ligados às esferas já citadas. Na 

política, o café teve seu peso como contribuição para a queda da bastilha, Revolução 

Francesa. Na economia, o café praticamente desenhou cenários importantes da história do 

Brasil, a exemplo da agricultura e, de forma indireta, na industrialização. Na esfera da cultura 

e da arte, o café contribuiu para o aparecimento de importantes movimentos, como o Jazz nos 

Estados Unidos.  
 O Capítulo II, intitulado A Enunciação Midiática Publicitária e a Midiatização da 

Publicidade de Café, traz um panorama acerca do aporte teórico que serviu de base para a 

pesquisa de mestrado, ampliada aqui para uma nova dimensão de análise, que visa a 

compreensão da formação do desejo a partir do modelo de valor-gradiente, aplicado a um 

contexto mais específico, que trata das interações entre consumidores e marcas, somadas às 

interações de consumidores com consumidores, na plataforma da rede social Facebook. 

 O Capítulo III, intitulado Entendendo a Natureza do Desejo na Comunicação e seu 

Desdobramento para o  Universo da Publicidade de Café, apresenta uma discussão acerca da 

“natureza do desejo”, estudado pela Psicanálise Lacaniana e associada a teorias que buscam 

compreender o impacto da publicidade e do marketing atrelados às ações dos consumidores 

frente à presença das marcas. Porém tais teorias do marketing não contemplam ainda um 

exercício de aprofundamento para um nível de maior densidade acerca do desejo, o que é feito 

pela Psicanálise.  

 Outro ponto importante, trazido pelo Capítulo III, é a tentativa de organização de um 

protocolo de análise que vise estruturar a compreensão da formação do desejo na publicidade, 

em especial no que tange à formação do desejo na publicidade de café. Tal protocolo se 

sustenta na compreensão de três dimensões básicas, nas quais os processos de significação 

operam. E essas dimensões são: sentido, valor e o próprio desejo (Ver diagrama na página 

120). A esse modelo foi denominado Giro Interactancial. O Giro Interactancial surge como 

desdobramento de um trabalho anterior, oriundo da dissertação de mestrado intitulada 

Publicidade, Desejo e Gozo: uma Leitura Psicanalítica da Enunciação Publicitária no 

Consumo de Moda (SILVA, 2012). A partir desse modelo, foi possível melhor compreender a 
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proposta de valor-gradiente ligado às operações dos significantes em cadeia, presentes 

também na publicidade, e a relação desses significantes com o processo de construção de 

significações e significados, operantes na formação dos desejos.  
 No Capítulo IV, intitulado Um Olhar sobre Nespresso e Starbucks: duas Gigantes do 

Café e a Busca pelo Desejo do Consumidor, foi realizada uma análise dos universos de 

significação referentes às duas marcas. Buscou-se compreender as operações dos significantes 

em cadeia, juntamente com os valores-gradiente envolvidos nos resultados das ações de 

comunicação feitas por cada uma das marcas. As ações, contextualizadas no cenário da 

midiatização, incluem os significantes que compõem as ações de comunicação lançadas pelas 

próprias marcas, e também como esses significantes, atrelados às significações produzidas, 

foram apropriados pelos consumidores das marcas no Facebook. Além da compreensão das 

operações dos significantes em rede, foi também levantada uma análise histórica acerca de 

ambas as marcas, Nespresso e Starbucks, e a relação das mesmas com a experiência do 

consumidor.  
 No Capítulo V, intitulado O Café que Engaja: do Físico ao Virtual e em Rede, foi 

feita, mediante metodologia e métodos citados, uma análise acerca da presença dos sentidos 

do café nas redes sociais. A partir dessa presença, foi estudada a noção de engajamento, 

atrelada aos sentidos do café e os significantes que ao café se associam, resultando em 

significações com altos, baixos ou médios valores-gradiente. Foi dessa forma analisado em 

qual medida os valores-gradiente das significações, resultantes dos deslizamentos dos 

significantes em redes, podem impactar nas ações de engajamento, presentes na comunicação 

das marcas, em grupos e fanpages das marcas na  rede social Facebook.  
 Já o Capítulo VI, intitulado Sentidos e Desejos Atravessados por Algoritmos, visa 

compreender o impacto e o funcionamento dos diferentes tipos de algoritmos, bem como das 

ações desses algoritmos, trabalhando de forma integrada. Foi observado que esse tipo de ação 

pode interpelar diversos tipos de fluxos de sentidos e significações nas redes, desde as ações 

de comunicação entre marca e consumidores, até outros tipos e propósitos comunicacionais, a 

exemplo das campanhas políticas, nas quais o uso dos chamados social bots11 tem despertado 

a atenção de muitos analistas.  
 A presença dos algoritmos e suas formas de funcionamento trouxe uma nova 

problemática para a comunicação, que precisa ser estudada com afinco pois, além de 

                                                
11 Algoritmos que simulam ações humanas nas redes sociais.  
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funcionar como uma espécie de gatekeeper12, seu efeito vai muito além, impactando na 

produção de sentidos ao simular ações de internautas em meio aos fluxos. 

O objeto de pesquisa estudado foi a produção de sentidos das marcas Nespresso e 

Starbucks, na rede social Facebook e sua relação (a partir do valor-gradiente da 

significação resultante das operações dos significantes em cadeia) com a formação dos 

desejos. A produção de sentidos estudada contemplou os sentidos dados nas relações entre os 

discursos das marcas e os sentidos presentes nos discursos dos consumidores em rede, 

visando compreender as novas configurações, possibilitadas pela midiatização em rede, e as 

relações dessas novas configurações com a formação do desejo, a partir do ambiente digital. 

O material, configurado como corpus de análise, foi inicialmente composto de 

exemplos práticos de ações de engajamento, que comprovaram ações publicitárias no 

Facebook, por parte das marcas Nespresso e Starbucks, bem como de ações feitas no âmbito 

do consumidor, como é o exemplo de produções de sentidos realizadas por usuários e fãs das 

marcas em questão. A razão pela qual foram eleitas estas marcas está no fato das mesmas 

apresentarem um tipo peculiar de comunicação, veiculando sentidos bem definidos, que 

possibilitam, de forma clara, o reconhecimento de sua identidade. O segundo motivo está na 

variável engajamento. Para que as marcas pudessem ser escolhidas, foi realizada uma 

pesquisa prévia de marcas com bons níveis de engajamento com os seus públicos, 

possibilitando assim analisar os efeitos das interações e a relação desses efeitos com novos 

cenários para a formação do desejo midiatizado.  
 O nível de engajamento foi pensado com base em número de likes, número de 

compartilhamentos, seguidores e comentários feitos pelos seguidores em posts publicados 

pelas marcas. Isso já mostra que houve um “fluxos de comunicação”. Significa que houve 

“fluxos de sentidos”, pois imagina-se que tenha acontecido uma identificação do seguidor 

com aquele post publicado pela marca. E mais! Houve o desejo comunicacional em passar a 

informação adiante, em um contexto de rede.   
 A análise do corpus buscou compreender também em qual medida a produção de 

sentidos, ligada às marcas de café Starbucks e Nespresso, torna esses sentidos mais eficientes 

para “causar” os desejos dos consumidores, a partir da noção de valor-gradiente, que possa 

viabilizar ligações entre significantes dos universos das marcas com os significantes presentes 

                                                
12 Muito comum no universo do jornalismo, é uma metáfora utilizada para denominar alguns profissionais dos meios de comunicação, que 
controlam as agendas de notícias, determinando quais delas irão ser postas em circulação em veículos, meios e canais. 
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nas culturas ou estilos de vidas de determinados grupos, que expressam as subjetividades de 

seus integrantes em redes sociais digitais. 

O problema de pesquisa versou sobre o entendimento de como se dá a formação do 

desejo na publicidade de café, e quais fatores impactam nesse processo a partir dos fluxos de 

sentidos e significações em circulação na rede social Facebook. A pesquisa buscou 

compreender, a partir de um fator central, a noção de valor-gradiente e o quanto o processo 

de formação do desejo é impactado por esses valores-gradiente que, por sua vez, se liga ao 

funcionamento das Leis Interactanciais, responsáveis pela produção da significação. Isto 

possibilita ao sujeito a identificação de certos objetos, da cultura e do mercado, como objetos 

de seus desejos. Ademais, faz parte do problema, como um outro fator, o entendimento das 

relações existentes entre desejo, cultura, práticas sociais, linguagens e as características 

inerentes à comunicação digital, como é o caso da possibilidade de interação rápida com o 

outro em um processo de comunicação contextualizado em determinados tempos e espaços. 

 Os objetivos, teóricos e empíricos, da pesquisa se desdobraram, respectivamente, da 

seguinte forma:  

  

• Explorar os conceitos que configuram a teoria da midiatização e dos gradientes de 

interação, sob a ótica de autores nacionais como José Luiz Braga (2012), Trindade e 

Perez (2014) e trabalhos de autores internacionais como os de Nick Couldry (2013), 

Andreas Hepp (2014; 2013); Friedrich Krotz (2014) e Stig Hjarvard (2013a); 

• Compreender as possibilidades de intercâmbio da midiatização com outras teorias 

como a Enunciação Midiática Publicitária na Emissão e Recepção de Trindade e 

Barbosa [2007(2003)]; Trindade (2008);(2010);  

• Desenvolver uma aplicação da Psicanálise Freud-Lacaniana como um instrumental 

teórico de análises extra-clínicas que podem facilitar a compreensão da natureza do 

desejo e as relações do desejo com os significantes que possibilitam, mediante 

interações mediadas pela linguagem, a construção das identidades dos sujeitos dadas 

em um contexto digital midiatizado;  

• Analisar, com base na Teoria da Enunciação Midiática Publicitária de Trindade e 

Barbosa [2007(2003)], as relações da produção de sentidos com seus tempos e espaços 

(como dimensões que configuram os contextos) nos quais são analisados os efeitos da 
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midiatização digital em rede, possibilitadas pela presença de ferramentas e 

dispositivos que facilitam fluxos de sentidos em redes.  

• Entender, a partir das teorias empregadas, o sujeito e a produção de sua subjetividade, 

permeados pela cultura, considerada as dimensões simbólica e imaginária, próprias 

dos receptores, e suas contribuições na produção e articulação do sentidos em 

circulação, visando a formulação do conceito de valor-gradiente. 

• Demonstrar, de forma prática e por meio da metodologia Análise de Conteúdo, os 

fatores que impactam no consumo do produto café e também no consumo de imagens 

de marcas de café, a exemplo das marcas Nespresso e Starbucks, cujos sentidos são 

veiculados nas intensas trocas de sentidos na rede social Facebook, bem como as 

visualizações gráficas do comportamento deste fluxo, visualizações essas 

possibilitadas mediante softwares de SNA como Gephi e Netvizz;  

• Analisar os infográficos obtidos no trabalho de SNA, buscando compreender os 

valores-gradiente resultantes das operações dos significantes em rede, em fluxo no 

ambiente digital e sua relação de sentido com os significantes ligados à cultura e aos 

grupos ou comunidades de marca formadas nas plataformas citadas. Desta forma, 

pretende-se visualizar uma espécie de cenário digital que possibilita trocas de sentidos 

mediante linguagem. Trocas essas que podem favorecer ou não formações de desejos 

sob determinadas condições calcadas em representações dos tempos e espaços, os 

quais esses sujeitos habitam e que são, de alguma forma, transcendidos para o 

ambiente virtual; 

• Demonstrar empiricamente os efeitos da comunicação digital que, dependendo dos  

usos das ferramentas, dispositivos e linguagens, favorecem novas possibilidades 

sígnicas para novas configurações de desejos calcados em significantes não tão novos, 

mas que assumem novas roupagens de sentido conforme seus “usos” em uma 

dimensão virtual; 

 O estudo se justifica frente ao fato de que, no campo da comunicação, os estudos 

ligados às relações das mensagens com seus públicos desenvolveram-se, em maior 

recorrência, sob a ótica de uma proposta ligada ao nível da emissão. Desde a década de 40, 

teóricos como Adorno & Horkheimer (1995) pensavam o fluxo da comunicação como 

unilateral e unidirecional. A análise dos autores citados leva a crer em uma perspectiva dos 
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meios de comunicação como um instrumento de poder e manipulação das massas. O receptor 

era então visto como um ente passivo e desprotegido frente aos meios de comunicação de 

massa e possíveis atitudes inescrupulosas por parte dos que os detinham, em favor de 

interesses capitalistas. Embora os autores e teorias mencionadas não estivessem, em sua 

totalidade, equivocados as visões sobre os processos de comunicação foram se desenvolvendo 

ao longo do tempo. Atualmente já é possível pensar o receptor de outra forma. 

As novas abordagens buscam entender a instância do receptor como também um lugar 

de produção de sentidos, onde deve-se pensar nas atividades dos sujeitos. Segundo Nilda 

Jacks (2008), no Brasil, os estudos sobre a recepção em publicidade ainda se mostram 

insuficientes para atender as demandas impostas pela realidade social, na qual certos 

fenômenos recentes ainda continuam sem explicações científicas.  
 Embora os estudos de recepção, e também os da circulação, venham se desenvolvendo 

no Brasil, ainda não há um número insatisfatório de estudos que buscam compreender a 

recepção em ambientes digitais, salvo trabalhos dos pesquisadores André Lemos (2003), Alex 

Primo (2007), Carolina Terra (2011), Raquel Recuero (2011) e Elizabeth Saad (2012). 

Embora alguns desses pesquisadores não aprofundem ainda nos estudos de recepção, suas 

pesquisas oferecem subsídios interdisciplinares para o fortalecimento do campo no ambiente 

digital.  
 É pensando nessa necessidade de estudos, acerca da publicidade, focados nos fluxos 

digitais midiatizados, que esta pesquisa se justifica, como ponto de partida para futuros 

desdobramentos promovidos por outros pesquisadores da área. O montante de conhecimento 

produzido até o momento parece ter privilegiado outros aspectos não ligados especificamente 

à relação do receptor com a formação do desejo a partir da publicidade digital. 

Sob esta perspectiva, ligada à necessidade de maior diálogo quanto à recepção 

publicitária, a proposta desta pesquisa se justifica também como uma contribuição 

interdisciplinar, pois, embora os trabalhos de Piedras (2006), Trindade (2008a, 2008b) e 

demais autores tragam nobres contribuições, o conceito de recepção parece não ser ainda 

suficiente para o complexo entendimento dos processos contemporâneos envolvendo 

comunicação (no caso, publicidade) e práticas de consumo em ambientes de rede. É 

necessário entender também as relações, as interações, e as articulações com os desejos neste 

corpo de complexidades. Relações muitas vezes marcadas por contextos (espaços, tempos, 

meios, públicos, cultura), permeadas pelo constante fluxo de sentidos em circulação. 
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Embora seja possível estudar o sujeito receptor e consumidor isoladamente, no que se 

refere à sua psique, seus desejos e ações, pensa-lo de forma complexa, integrado em rede com 

sua cultura, suas práticas cotidianas e integrado a outras culturas, pode desvendar novas 

possibilidades para o entendimento da comunicação em um nível mais sofisticado e de acordo 

com as demandas contemporâneas sob o escopo de novos comportamentos de consumo.  

Tanto as teorias do sujeito, como é o caso da Psicanálise, quanto as teorias recentes 

sobre a recepção no Brasil e os Estudos Culturais, podem ser unidas e cruzadas para o bom 

entendimento da comunicação contemporânea de forma ampla, pensando a produção de 

sentidos de forma ampliada, ligada aos demais de forma simultânea em um contexto 

midiatizado.  
 O Quadro Teórico de Referência visou, entre outras coisas, reunir parte de um 

referencial teórico já aplicado anteriormente pelo mesmo autor em pesquisa de mestrado, 

somando esse referencial a trabalhos de autores do campo da midiatização a partir de autores 

como Andreas Hepp (2014) e o pesquisador brasileiro José Luiz Braga (2012);(2006).  
 Outro aporte teórico necessário foi aquele ligado à metodologia Análise de Conteúdo, 

em especial no que se refere ao seu viés qualitativo, e aos métodos SNA ou Social Network 

Analysis e  Ethnographic Content Analysis (ECA). Os referenciais que fundamentam o SNA 

incluem autores clássicos, como é o caso de Georg Simmel (1964) e autores recentes como os 

norte-americanos Stanley Wasserman e Khaterine Faust. Ambos os autores citados são 

oriundos da Universidade da Califórnia e publicaram, de forma conjunta, a obra intitulada 

Social Network Analysis: Methods and Applications (1994). Com aproximadamente 800 

páginas, a obra é considerada uma das mais importantes em SNA. Em Ethnographic Content 

Analysis (ECA), será utilizado o Capítulo II, intitulado Ethnographic Content Analysis, da 

obra Qualitative Media Analysis (ALTHEIDE e SCHNEIDER, 2013, p. 23-28). 

A maioria dos textos empregados apontam a comunicação e a linguagem como 

estatutos fundamentais e fundantes, unindo os sujeitos às suas culturas. A tese buscou pensar 

a produção do sentidos como fruto das relações, relações entre sujeitos, posicionados em 

diferentes patamares, mas unidos por algo em comum. Ademais, com base nos estudos de 

Alex Primo (2008) e Bruno Latour (1999a), já é possível também pensar em sentidos 

produzidos na relação entre sujeitos e máquinas, a partir da presença dos algoritmos.  

Há também uma pertinência das teorias em questão com a Psicanálise, na medida em 

que se pode considerar a linguagem como uma atividade estruturante, produtora de 

subjetividade na relação dos sujeitos com outros indivíduos, com a cultura, com os pais e com 
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as projeções, representações ou identificações, mediante relações entre significantes em 

cadeia. Ou seja, só é possível a construção dos sentidos a partir das relações mediadas e 

permeadas por contextos culturais, locais e temporais. 

O emprego do referencial teórico buscou também considerar parte das referencias 

estudadas no mestrado (SILVA, 2012) precedente a esta pesquisa. Pesquisa àquela que 

também objetivou encontrar explicações para as relações entre produção de sentidos, desejo, 

comunicação e linguagem. Porém tal pesquisa se ateve somente ao nível das emissões de 

mensagens publicitárias, em anúncios do segmento moda.  
 A escolha das bases teóricas empregadas no mestrado deu-se por meio de uma ordem 

lógica. Primeiramente, foi necessário entender a Teoria da Enunciação, proposta por 

Benveniste, como um suporte para o entendimento da presença da subjetividade na 

linguagem. Este foi o primeiro ponto importante para a compreensão dos elos entre as 

vertentes.  

Se a subjetividade pode ser identificada dentro de um espectro “linguageiro”, isto leva 

a crer no entendimento do desejo como “parte da linguagem”, atravessado e inscrito pelos 

significantes, mediante as leis do inconsciente. O segundo ponto foi a identificação da 

aproximação entre Teoria da Enunciação, Linguística e Psicanálise Lacaniana, pois todas 

abarcam, de uma forma ou de outra, a questão da subjetividade. 

A Linguística Saussuriana, embora proponha uma abordagem mais ligada à análise da 

língua, deixando em segundo plano a fala, em dado momento, participa da concepção da 

Psicanálise Lacaniana, pois, é a partir da análise e transformação do signo linguístico de 

Saussure que Lacan promove uma revolução na Psicanálise Freudiana, concebendo uma 

teoria do sujeito, cujo inconsciente é estruturado pela linguagem. Mas, apesar de Saussure ter 

servido de referência a Lacan (no que tange à formulação do matema do inconsciente, 

proveniente da inversão do signo linguístico) foi Roman Jakobson quem se mostrou mais 

presente como referência para Lacan, pois é por meio do texto Dois Aspectos da Linguagem e 

Dois Tipos de Afasias (1989, p. 34-62) que Lacan concebeu a formulação da Leis da 

Linguagem no Inconsciente, denominadas metáfora e metonímia. 

Ainda no trabalho de mestrado, a passagem pela Análise do Discurso Francesa 

complementou a fundamentação teórica extraída de Louis Althusser (1992), pensada como 

Teoria da Interpelação, na qual Althusser afirma serem os indivíduos, enquanto sujeitos, 

interpelados pela ideologia. A leitura da obra Aparelhos Ideológicos de Estado (1992) ajuda a 

melhor compreender a submissão dos sujeitos à ideologia, que age por meio dos aparelhos 
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ideológicos de estado (escola, religião, cultura, etc). Estes aparelhos são constituídos ao longo 

do tempo e preexistem aos indivíduos. Isso significa dizer que, mesmo antes do nascimento, 

os aparelhos agem forçando a determinação de escolhas, bem como de padrões.  

Um bom exemplo diz respeito à cor azul no quarto do bebê, cujo sexo é o masculino, 

ou a cor rosa no quarto da bebê. Ou seja, há escolhas (ligadas a objetos) interpostas pelo 

efeito ideologia. Efeito, na maioria das vezes, não percebidos. Antes de nascer a criança já é 

determinada a seguir a configuração ideológica familiar específica, na qual ela é “esperada” 

após ter sido concebida.  

 
Inútil dizer que esta configuração ideológica familiar é, em sua unicidade, fortemente 
estruturada e que é nesta estrutura implacável, mais ou menos “patológica” (supondo-se que 
este termo tenha um sentido determinável) que o já presente futuro-sujeito “encontrará” o 
“seu” lugar, quer dizer “tornando-se” o sujeito sexual (menino ou menina) que ele já é 
(ALTHUSSER, 1992 p. 98-99). 

 

O mesmo pode ser observado nos produtos do mercado. A ideologia, esse grande 

Outro, por meio da publicidade e da comunicação, ambas operando na e sob a linguagem, 

interpelam constantemente os indivíduos, na missão de oferecer um “enquadre” para as 

necessidades, transformadas em demandas ou desejos nos planos do simbólico e do 

imaginário. O produto então ganha vida, reifica-se, torna-se objeto-de-desejo. 

O fetiche, sentido atribuído, carrega a magia da mercadoria ao representar a promessa 

de completude para o sujeito frente a sua falta, entendida na Psicanálise, entre outras coisas, 

como divisão.  

 
Como existência, o sujeito vê-se constituído, desde o início como divisão. Por quê? Porque seu 
ser tem de se fazer representar alhures, no signo, e o próprio signo está em um lugar terceiro. É 
isso que estrutura o sujeito na decomposição de si mesmo sem a qual nos é impossível 
fundamentar, de alguma maneira válida, o que se chama inconsciente [LACAN, 1999 p.266 
(1958)]. 

 

O aporte teórico da pesquisa de mestrado (SILVA, 2012) envolvendo a produção de 

sentidos, pôde supor as formas com que este processo acontece no plano psíquico, o qual não 

seria possível sem o enquadre da linguagem, sem a presença dos signos, dos significados e 

dos significantes operando em cadeia. 

Althusser também fala especificamente dos aparelhos ideológicos de estado (AIEs), 

que funcionam como determinantes da ordem social. Esta interpelação tem raízes profundas 

na ideologia já constituída. Dessa forma, como a Análise do Discurso Francesa de Pêcheux 

(1990) também estuda o tema ideologia, atrelada aos discursos, esta abordagem foi utilizada 
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como forma de validar a influência ideológica presente nos discursos que atravessam o 

sujeito, determinando algumas condições para a identificação do desejo a valores previamente 

constituídos. 

Questões ligadas à comunicação, como a midiatização e as relações/interações 

(estabelecidas mediante relações entre significantes, dentro de um código simbólico comum) 

aliadas à uma boa metodologia de análise, podem ser trabalhadas, de forma interdisciplinar, 

com algumas contribuições da Psicanálise, no que se refere à construção da subjetividade 

permeada por relações de sentidos com os outros indivíduos na sociedade, com os valores 

sociais e com outros aspectos da cultura, relações de sentido que vão do individual ao 

coletivo, integrando-os de forma a suprir demandas diversas. 

A vertente teórica Psicanálise Lacaniana, para fins de aplicação na dimensão da 

emissão e das interações contemplou, no trabalho de mestrado, as obras que tratam 

especificamente do estudo feito por Lacan, em relação à aplicação dos conceitos ligados à 

linguagem, na qualidade de evolução da psicanálise freudiana. Textos como Função e Campo 

da Fala e da Linguagem em Psicanálise [1998(1953)], A Instância da Letra no Inconsciente 

ou a Razão desde Freud [1998(1957)], Seminários III [1988 (1955)], V [1999(1958)], XI 

[1988(1973)], XVI [2008(1968)], X [2005(1962)] e XVII [1992 (1969)], integram o conjunto 

que forma o aporte teórico da vertente psicanalítica escolhida. Da mesma forma, a vertente da 

Enunciação Publicitária de Barbosa & Trindade [2007(2003)] será utilizada como 

fundamento para o entendimento do polo emissor, estendido ao polo da recepção como um 

polo de circulação. 

O ponto de partida para o avanço desta jornada, em direção ao estudo da midiatização 

foi o texto Recepção Publicitária e Práticas de Consumo (2008, p. 73-80), publicado na 

revista Fronteiras Midiáticas pelo pesquisador Eneus Trindade. O texto apresenta referências 

bem articuladas, demonstrando, por meio de autores como Stuart Hall (2003), Canclini (2001) 

e Williams (1992), o potencial para a consolidação de uma possível Teoria da Recepção 

Publicitária. 

A leitura do referido texto promove uma imersão em áreas e vertentes como a 

Linguística, a Análise do Discurso, a Sociologia, a Antropologia e sobretudo a Teoria da 

Enunciação de Émile Benveniste [1988(1966)];[1989(1974)]. Ademais, pesquisadores da 

comunicação como Mauro Wilton de Souza (2005) permitem uma abertura para estudos 

ligados à instância daquele que recebe as mensagens, enquanto sujeitos resultados de 

operações significantes, operadas sob valores-gradiente, e atravessados pelos sentidos, 
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significados e significações oriundas das práticas de consumo e das potenciais representações 

criadas a partir da publicidade. 

Após ter apontado o problema de pesquisa, os objetivos pensados como fins para a 

compreensão do problema, bem como o referencial teórico aplicado, é o momento de 

entender os procedimentos metodológicos como caminhos percorridos, e como as etapas 

puderam ser úteis neste estudo envolvendo usos e práticas de consumo de produtos e marcas 

de café, a fim de obter conclusões empíricas acerca da formação do desejo a partir dos fluxos 

e usos de sentidos midiatizados e em circulação no ambiente digital.  

 A metodologia se estruturou em dois momentos e três etapas. No primeiro momento, 

após estudo bibliográfico e concretização de parte de texto escrito, a análise do problema de 

pesquisa e os objetivos levantados na hipótese foram retomados a fim de avaliar a pertinência 

do texto escrito com os caminhos metodológicos propostos. No primeiro momento, foram 

também definidas as marcas a serem trabalhadas, Nespresso e Starbucks e qual tipo de 

comunicação seria estudada, no caso, a comunicação digital. Também foi definida a amostra, 

ou corpus, a ser estudado: 15 posts, dentro de um universo de mais de 120.000 interações, de 

consumidores e das marcas.   

 Somente em Nespresso, foi realizada uma coleta de dados em grupo, no caso, o grupo 

do Facebook Nespresso Nestlé Brasil. Isso de deu porque, meses depois, o Facebook decidiu 

não mais permitir a coleta, via ferramentas de análises de dados, dos números referentes às 

interações em grupo. Os demais posts e comentários, relacionados às marcas, foram coletados 

em fanpages oficiais das marcas e fanpages não oficiais, sob três recortes temporais: mensal, 

semestral e um período de 17 dias.  
 Para que se possa ter uma visão global dos procedimentos metodológicos aplicados, a 

tabela (Fig. 0113), apresentada anteriormente, foi replicada na página seguinte. O segundo 

momento de análises empíricas, faixas verde e lilás, foi dividido em duas etapas. Na primeira 

etapa foram empregados os métodos escolhidos para compor a metodologia. Nesta etapa, a 

análise qualitativa do conteúdo foi empregada de forma exaustiva, visando extrair dos textos 

contidos nos posts, dados que pudessem revelar as operações dos significantes em cadeia, 

revelando a compreensão dos possíveis valores-gradiente. Para que isso fosse alcançado, o 

método SNA - Social Network Analysis foi empregado, visando revelar quais posts obtiveram 

maior engajamento em fanpages do Facebook. Ademais, essa etapa contou com um trabalho 

                                                
13 Devido ao grande volume de informação e tamanho pequeno da fonte, este quadro foi replicado, com tamanho maior, na seção Anexos. 
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de filtragem, baseado em padrões de comportamentos humanos e não humanos, objetivando 

identificar a presença de social bots (algoritmos maliciosos que simulam ações humanas na 

rede) na amostra.   

 Após identificados os posts com maior e menor engajamento, foi feita uma análise 

sistemática dos conteúdos dos posts, visando compreender as razões pelas quais alguns posts 

afetaram, em maior ou menor grau, o desejo do internauta em se engajar, empregando parte 

do seu tempo em tais ações. 

 Todas as etapas, envolvendo ambos os momentos de análises empíricas, visaram a 

compreensão dos valores-gradientes, a partir da observação do trabalho dos significantes em 

cadeia e a relação destes com os enunciados e enunciações postos. Um dos dados obtidos 

mostrou que a presença de dêiticos de pessoa, espaço e tempo nas enunciações, quando 

associados aos significantes em cadeia, interferem nos resultados das significações 

produzidas. Ao interferir na produção das significações, interferem, por consequência, na 

formação dos desejos. Pode-se concluir então que a presença de dêiticos, ao impactar 

diretamente nos valores-gradiente de significação, interferem indiretamente no processo de 

formação dos desejos. Dentro dos posts, com maiores ou menores índices de engajamento, foi 

empreendido um trabalho no sentido de classificar esses significantes de acordo com critérios 

de similaridade de sentidos.   
 Por exemplo, foi identificado que alguns significantes, como o “lar do consumidor” 

Quadro Descritivo da Metodologia  
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(com dêitico de espaço e pessoa), associado a outros significantes, como o “café Nespresso”, 

formando significações possíveis a partir da ideia de “Cantinho Nespresso” (dêitico de 

espaço) - exposto, por meio de uma foto, no grupo do Facebook Nespresso Nestlé Brasil - 

representa um alto valor-gradiente para engajar as pessoas na rede, porque essa associação 

entre significantes da vida do consumidor (casa, sala, lar) e significantes operados pela marca 

(“Cantinho Nespresso”) faz surgir um terceiro significante, capaz de representar, naquela 

circunstância, o consumidor para o grupo de consumidores Nespresso. E a Psicanálise, em 

especial a Lacaniana, ajudou a compreender o poder dessas associações de significantes na 

elaboração das significações, que contribuem para a formação dos desejos dos sujeitos no 

consumo e também em outras dimensões que não cabem aqui serem exploradas, dado o 

recorte estabelecido na pesquisa.  
 A segunda etapa, do segundo momento de análises, foi conduzida usando unicamente 

a ferramenta Stilingue e suas métricas. Esta etapa, com o período mais curto (17 dias), visou 

coletar dados das duas marcas em conjunto com o termo “café”. Essa tentativa foi feita 

visando compreender como se davam as presenças das marcas dentro do contexto semântico 

ligado ao  produto café na cultura brasileira. E os resultados apontaram para uma maior 

presença da marca Starbucks no Facebook, quando comparada à marca Nespresso. 

 Todas as etapas e momentos da metodologia versaram sobre a interpretação dos 

documentos (conteúdo dos posts) obtidos, a fim de fechar o protocolo de análise com as 

considerações apresentadas no texto final, compondo a pesquisa como um todo. A aplicação 

metodológica foi promovida com a preocupação de levantar uma análise acerca das 

significações oriundas do transporte de sentidos, feito pelos significantes em cadeia, e do 

engajamento resultante, materializado nas ações de comunicação entre as marcas Nespresso e 

Starbucks com seus consumidores no ambiente digital. Outro ponto analisado foi a 

compreensão da participação de determinadas marcas na subjetividade dos sujeitos, que 

fazem uso das redes sociais digitais, e a importância das mesmas para uma compreensão da 

formação do desejo em um contexto de midiatização.  

 



FIM DE SEÇÃO ANTERIOR. PÁGINA SEM CONTEÚDO. SEÇÕES INICIANDO EM PÁGINAS ÍMPARES. CONFORME ABNT 2016. 



Capítulo I: Laços Históricos entre Café, Desejo e Cultura                                                                                    Tese de Doutorado - Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   41 

Capítulo I: Laços Históricos entre Café, Desejo e Cultura 
 
 Contextualizar o entendimento da formação do desejo na publicidade e no consumo de 

café, a partir de um cenário midiatizado, no qual fluxos de sentidos e significantes14 são 

mediados por redes sociais digitais, como o Facebook, não é uma tarefa simples, em especial 

em um tempo no qual algoritmos15 passaram a dominar o cenário da comunicação digital. 

 De uma forma geral, para se entender a formação de desejos, atrelada aos aspectos da 

midiatização, é necessário compreender também os contextos nos quais esses fluxos de 

sentidos (ligados a produtos como o café), envoltos por significantes midiatizados, operam 

semioses em domínios semânticos oriundos não somente do seio das redes digitais. Esses 

fluxos de sentidos possuem ramificações que, possibilitadas pela circulação, transcendem o 

ambiente digital, em direção à cultura e às práticas sociais.  

 Para Andreas Hepp (2013, p.05): 

 
(…) Culture is always to do with the production of everyday meanings. Borrowing from 
Stuart Hall (1997: 222), we can understand by “culture the sum of the different 
classificatory systems and discursive formations” to which our production of everyday 
meanings relates. Systems of classifications are ultimately the pattern of systematic 
relationships between signs (understanding “sign” in a very broad sense, and not only as 
a linguistic sign). Discursive formations are continuing patterned and power-producing 
constellations of the use of these signs in linguistic and non linguistic practice. Culture is 
always a matter of practice, the “doing” part of the production of meanings (…) (grifo 
nosso)16. 

 

 De acordo com o trecho acima, um dos pontos que merecem ser observados com uma 

maior atenção diz respeito à palavra “meanings”, cujo correspondente na língua portuguesa 

poder ser entendido como  “significados”, mas também pode ser entendido como “sentidos”17. 

Os Estudos da Comunicação, atrelados aos Estudos Culturais, à Psicanálise, à Semiótica e 

também à Linguística, evidenciam uma clara relação entre sentido, comunicação e cultura, 

pois, para haver cultura são necessários sentidos, que se interrelacionam produzindo uma 

                                                
14 O significante referido nesse trabalho vem da Psicanálise Lacaniana. Para Lacan, o significante é tudo aquilo que representa o sujeito para 
um outro significante (LACAN, 2008 p. 88). 
 
15 Um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas, cada uma das quais devendo ser executadas mecânica 
ou eletronicamente em um intervalo de tempo finito e com uma quantidade de esforço finita. Um algoritmo não representa, necessariamente, 
um programa de computador, e sim os passos necessários para realizar uma tarefa. Sua implementação pode ser feita por um computador, 
por outro tipo de autômato ou mesmo por um ser humano. O tema será retomado no Capítulo 06. 
 
16 (...) Cultura é sempre um exercício de produção de sentidos diários. Com base em Stuart Hall (1997: 222), podemos entender por "cultura 
a soma dos diferentes sistemas classificatórios e formações discursivas" a que se referem nossa produção de sentidos diários. Os sistemas de 
classificação são, em última instância, o padrão das relações sistemáticas entre os signos (entendendo o "signo" num sentido muito amplo e 
não apenas como um sinal linguístico). As formações discursivas continuam formando padrões e produzindo constelações do uso desses 
signos na prática lingüística e não lingüística. A cultura é sempre uma questão de prática, o "fazer" parte da produção de sentidos (...) 
(tradução nossa). 
 
17 A diferença entre ambos os termos será melhor pontuada no Capítulo III. 
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malha de valores e significados mantidos através do processo de comunicação. E isso parece 

dar vida à cultura. 

 É portanto claro também que, em meio a essa malha de sentidos e valores, o desejo18 

se forma, orientado pelos sentidos anteriormente dados na cultura. De uma forma geral, esse 

cenário simbólico está por trás de praticamente todas as ações (orientadas pelos desejos) dos 

sujeitos, em diferentes instâncias. Porém a instância que mais interessa nesse trabalho é a 

instância da comunicação publicitária, mediada e movida pela publicidade de café midiatizada 

e em redes sociais digitais. O que se pode notar nas redes sociais, em termos de comunicação 

digital, é que a mesma não se isola de outros contextos ou ramificações, nos quais o café 

aparece, imerso e midiatizado, como um elo, no qual as produções de sentidos acontecem 

mediante a ações humanas, a exemplo dos rituais de socialização presentes em um 

determinado grupo ou no contato entre grupos distintos. E as práticas de determinados rituais, 

tais como os rituais de consumo, foram também abarcadas pela dimensão digital. 

 Um exemplo claro dessas ramificações, dentro de um “todo midiatizado”, pode ser 

visto no fato dos fluxos de sentidos originarem-se em pontos distintos, cobertos pelas mídias, 

ou seja, podem se originar em uma interação face a face  (THOMPSON, 1998 p. 77-80), na 

qual um dos interlocutores, 

munido de seu smartphone e 

visando compartilhar a 

experiência de degustar um 

bom café, fotografa a si 

mesmo (Fig. 02) em uma 

loja da Nespresso ou da 

Starbucks. Esta ação, quando 

compartilhada em forma de 

ritual de consumo 

(McCRACKEN, 2003), nas 

redes sociais digitais, pode iniciar um fluxo de sentidos, indo ao encontro dos fluxos de 

sentidos operados pelas marcas em questão.   

 Há então a possibilidade da construção de uma ponte de comunicação entre os 

discursos da cultura, da vida dos sujeitos e os discursos oriundos (mediante o trabalho de 
                                                
18 As palavras sentido, valor e desejo aparecerão sempre destacadas neste trabalho. A razão pela qual as palavras são destacadas se refere a 
uma base, composta pelas mesmas, na qual, mediante processo de comunicação, há um giro, que possibilita a formação dos desejos. A esse 
fenômeno foi denominado Giro Interactancial. Este tema será retomado no Capítulo III, onde há a explicação do funcionamento dessa base. 

Selfie feita por Consumidora na Starbucks 
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publicidade) das marcas. Para haver discurso é necessário haver sentidos. É necessário haver 

linguagem.  

 Pensando ainda nessa ponte de comunicação, materializada através da selfie, 

dependendo da criatividade dos sujeitos, a selfie poderá integrar uma campanha publicitária 

veiculada na TV em rede nacional ou mundial. O que se deve notar aqui é a importância da 

participação desses sujeitos receptores que, por algum motivo, “realizaram o desejo" de 

fotografarem-se em uma atividade de experiência simbólica e imaginária, fundidas aos 

sentidos das marcas já inseridos na cultura de consumo dos públicos. 

 Quando o tema de estudo é o desejo, é necessário portanto olhar para a instância do 

consumidor como um ente produtor de sentidos, ou seja, um ente que recebe, ressignifica e 

move, de acordo com seu contexto cultural midiatizado, sentidos em rede. A capacidade e o 

desejo do consumidor de atuar como emissor, em determinadas ocasiões, passa a ser um 

fenômeno de extrema importância na compreensão dos fenômenos da comunicação na 

contemporaneidade, inclusive o da midiatização.  
 Mas, para que esse fenômeno possa ser compreendido de forma robusta, é necessário 

compreender o que está por trás das ações dos consumidores. O que os leva a colocar os 

sentidos em circulação? Quais os significantes em jogo? Por que um consumidor de café tem 

o desejo de se mostrar nas redes sociais segurando um copo de papel com o seu nome, 

seguido do logotipo da Starbucks? Ou fazendo o mesmo com uma xícara da Nespresso? É a 

partir desse ponto que se torna pertinente investigar fatores ligados à formação dos desejos 

dos consumidores, que contribuem para a propagação dos fluxos de sentidos em rede, dentro 

de um contexto midiatizado no qual, mais que um efeito de “mediar” mensagens, o conjunto 

de mídias assume um papel de presença, com capacidade para promover mudanças estruturais 

na cultura, na política e na economia. Nesse sentido, o pesquisador dinamarquês Stig Hjarvard 

(2013a, p.01-02) ilustra:  
 

Our inquiry takes its point of departure in a classical question in the sociology of the media, 
namely, how the media come to influence the wider culture and society. Answers to the 
question, however, are sought in a new social condition, which we will label the mediatization of 
culture and society. Traditionally, media and culture and society, and either as something that 
exerted influence on culture and society, or that could be used by individuals and organizations as 
instruments to serve various purposes and ends. Two different traditions of media and 
communication studies may exemplify this. The "effect-paradigm" (Preiss et al. 2007) has tended 
to focus on what the "media do to people", i.e., the effects certain mediated messages have on 
individuals or groups in society. For example, the news coverage during an election campaign 
might be thought to exert influence on people's political opinions; advertisements to affect 
consumers' shopping preferences; and film content to affect the viewers' morals or distract 
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attention from matters of greater urgency or significance. Within this paradigm, the media are 
considered to be the independent variable that affects the dependent variable: the 
individual.19 (grifo nosso) 

 Conforme pode-se notar no trecho em destaque, mediante os argumentos de Hjarvard, 

a grande presença das mídias, em um contexto de midiatização, oferece condições para a 

reconfiguração certos padrões sociais e culturais já consolidados, afetando diretamente os 

desejos dos sujeitos. Por isso, esse estudo de doutorado, envolvendo a análise da formação de 

desejos na publicidade midiatizada de café, vai além e deve necessariamente incluir a cultura, 

os rituais de consumo e as práticas sociais, nas quais os fluxos de sentidos e significações são 

criadas, ressignificadas e propagadas. Ademais, foi percebido que será também necessário 

compreender a história do produto café, desde seu descobrimento, passando pela sua 

consolidação como um produto cultural, inseridos em tipos rituais de socialização, 

reconhecimento e pertença. 

 Mark Pendergrast, em sua obra intitulada Uncommon Grounds, The History of Coffee 

and How it Transformed our World20 (2010), promove uma longa análise sobre a história do 

café e sua importância como um produto que deixou de ser uma simples semente, para se 

destacar enquanto um elemento de enorme poder metafórico, carregado de sentidos, 

integrando matrizes simbólicas para a formação de desejos nas culturas. A leitura da obra de 

Pendergrast mostra o quanto o café deixou de ser um simples “produto de consumo”, para se 

tornar um “produto de comunicação” ou um “produto cultural”, carregando sentidos 

implícitos, potencializados no exercício dos rituais de socialização em diferentes épocas.  

 Bons exemplos de rituais de socialização, que envolvem o café, são as reuniões feitas 

ao longo do dia, por empresários ou amigos, para tratar de negócios (Fig.03, p.45) ou 

qualquer outro assunto, em lojas como Starbucks, Nespresso, Fran's Café ou mesmo lojas 

desconhecidas em esquinas de cidades de pequeno, médio ou grande porte. A leitura da obra 

de Pendergrast ajuda a compreender que as motivações que direcionam o desejo do 

consumidor em direção às lojas de café não se enquadram, pelo menos na maioria das vezes, 

                                                
19 Nossa pesquisa toma seu ponto de partida em uma questão clássica na sociologia da mídia, ou seja, como a mídia passa a influenciar a 
cultura e a sociedade em geral. As respostas à questão, no entanto, são buscadas em uma nova condição social, que iremos designar como 
midiatização da cultura e da sociedade. Tradicionalmente, mídia, cultura e sociedade sofrem impactos de outras coisas, usadas pelos 
indivíduos e organizações como instrumentos para servir a vários fins. Duas tradições diferentes de estudos de comunicação e mídia podem 
exemplificar isso. O "efeito-paradigma" (Preiss et al., 2007) tende a se concentrar no que a "mídia faz às pessoas", ou seja, os efeitos que 
determinadas mensagens mediadas têm sobre indivíduos ou grupos na sociedade. Por exemplo, a cobertura de notícias durante uma 
campanha eleitoral pode ser pensada para exercer influência sobre as opiniões políticas das pessoas; Anúncios para afetar as preferências de 
compras dos consumidores; E conteúdos de filmes para afetar a moral dos espectadores ou distrair a atenção de questões de maior urgência 
ou significado. Dentro desse paradigma, as mídias são consideradas um fator independente, que afeta um fator dependente: o indivíduo. 
(tradução nossa).  
 
20 O termo “grounds”, que aparece no título do livro, se refere ao “pó de café”, pós moagem. Pode se entender o título da seguinte forma: A 
Extraordinária História do Café e como ele Transformou nosso Mundo. 
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como um desejo de nutrir o organismo, mas um desejo pelo “encontro” com amigos ou 

conhecidos, para tratar de temas diversos ou mesmo um encontro com os sentidos das marcas, 

dados mediante o universo discursivo das marcas.  

 Os contextos apresentados pelo autor, em especial no primeiro capítulo intitulado 

Coffe Colonizes the World,  permeiam toda a história do café, desde seu aparecimento na 

Etiópia, até os dias atuais, nos quais a experiência de marca, ligada às marcas de café, ganhou 

escala e se configurou como um importante diferencial competitivo para grandes nomes do 

café, a exemplo de Starbucks e Nespresso. O que antes era uma experiência do “encontro” 

com amigos, tornou-se também hoje a experiência de encontro com as marcas e seus valores, 

ou mesmo um encontro “consigo mesmo”, a partir de modelos de identidade (operados via 

trabalho de significantes em cadeia) propostos pelas marcas, através de sua sofisticada 

engenharia de comunicação.  

 Na medida em que propõe modelos prontos de identidades, o termo “consigo mesmo”, 

presente no parágrafo anterior, vai ao encontro da formação do desejo do sujeito consumidor. 

Essa lógica de venda de modelos prontos de identidades só parece funcionar porque as marcas 

estão aprendendo, de forma muito eficiente e através de discursos, a estabelecer ligações de 

sentido entre práticas sociais da cultura, rituais de consumo e os produtos oferecidos no 

mercado.  

 Na medida em que o 

desejo é compreendido pela 

Psicanálise como oriundo do 

processo de linguagem (LACAN, 

1998, pp. 493-533) e imerso em 

uma rede de significantes, quando 

há sentido, um valor é percebido 

e uma orientação ao desejo é 

dada mediante processos de 

subjetivação, tais como o 

desenvolvimento da identidade. 

 E as marcas analisadas trabalham sua comunicação entregando sentidos, que podem 

ser transformados em significados “colados” e, em outros momentos, descartados das 

identidades. Se uma identificação do consumidor, com a figura de George Clooney, é 

realizada a partir de Nespresso, esse processo se faz a partir de uma significação já dada na 

Representação de um dos usos de uma Mesa de cafeteria  
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cultura operada, por Nespresso, mediante deslizamentos de significantes em cadeia, por meio 

dos quais sentidos são transportados. A significação pode perdurar ou pode ser também ser 

eliminada pela estratégia de comunicação da marca. Tudo vai depender do momento e 

também do que acontece na cultura. 

 A Psicanálise mostra ser a natureza do desejo muito complexa. O desejo deve ser 

compreendido dentro de um todo, integrando a cultura, as práticas sociais, os usos e consumo 

e acima de tudo, a linguagem operada pela e na comunicação, mediada por diferentes 

dispositivos midiáticos, que colocam em circulação significantes, endereçando sentidos e 

atuando em cadeia.   

 Com base na Psicanálise Lacaniana (LACAN, 1998, p. 493-533), é possível 

compreender que é na articulação ou no deslizamento de significantes que desejos se formam 

em meio a um processo de linguagem. Cabe nesse estudo compreender tal dinâmica 

significante, permeada pelas mídias e pelos fenômenos da midiatização, dada mediante 

enunciações marcadas por dêiticos em tempos es espaços específicos.  
 Para que a pesquisa de doutorado se configurasse como um estudo inovador, no 

sentido de contribuir para o entendimento das práticas, usos e consumos em comunicação, foi 

necessário ir além. Para que o avanço pudesse ser realmente efetivado, foi necessário entender 

o que se esconde por trás das práticas culturais e de consumo. Foi necessário então entender o 

desejo como motor dos sujeitos em direção à cultura, e a cultura, em direção aos sujeitos. Foi 

neste sentido que a Psicanálise e a Teoria da Enunciação da Recepção Publicitária, aliadas ao 

referencial teórico sobre a midiatização, foram convocadas a somar esforços no entendimento 

das relações possíveis entre teorias da cultura, teorias da comunicação e teorias sobre o sujeito 

e sua relação com a formação do desejo.   
 Visando entender em qual medida esses autores podem contribuir para a compreensão 

das relações entre cultura, desejo, comunicação, consumo midiatizado e a história do café, 

torna-se importante uma breve apresentação de referências ligadas aos Estudos Culturais. Os 

Estudos Culturais Ingleses possuem Raymond Williams (1960)21, Richard Hoggart (1957) e 

Edward Palmer Thompson (2002a) como principais expoentes. O trabalho destes 

pesquisadores deram origem ao que mais tarde ficou conhecido como Cultural Studies, ou 

Estudos Culturais propriamente ditos. Em 1964 foi criado, na Universidade de Birmingham, 

Inglaterra, o CCCS (Centre for Contemporary Cultural Studies), onde as pesquisas sobre o 

                                                
21 Versão em Inglês: Williams, R. 1990. Culture and Society: Coleridge to Orwell. London: The Hogarth Press. Originally published in 1958 as Culture and 
Society: 1780-1950. London: Chatto and Windus. 
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tema ganharam importância dentro do cenário acadêmico.   
 O objetivo principal do Centro de Estudos Culturais de Birmingham era reunir os 

esforços destes pesquisadores no sentido de entender as particularidades existentes em 

processos de expressão ou produções de sentidos ligados às classes populares, “subculturas”, 

em especial as manifestações produzidas pelos jovens e suas demandas por liberdade na 

década de 60. Além do segmento jovem, os pesquisadores se preocupavam também com 

outros grupos, vistos como “desviantes" ou culturalmente marginalizados, como é o caso, em 

dias atuais, dos adeptos dos estilos punk, funk ou emos. Ademais, o centro procurava também 

analisar as relações travadas entre a cultura de massa e estas “subculturas” marginalizadas, 

visando entender os resultados destas relações.  
 A grande contribuição dos Estudos Culturais está no valor dado à cultura como elo 

para o entendimento de muitas indagações sobre questões vividas no contexto social. Sabe-se 

- por meio de diversas teorias de diferentes campos que hoje abordam o tema cultura, entre 

elas a Psicanálise e a comunicação - que a noção de cultura pode ser também entendida por 

meio de algumas metáforas como cadeia, teia ou rede. Cadeia, rede ou teia de sentidos ou 

significados. No caso da Psicanálise Lacaniana, cadeia, rede ou teias de significantes. 

 Ao pensar a cultura como “rede”, é preciso também compreender os elos, nos quais a 

grande rede se constitui. É a partir dos elos, na qualidade de pontos de contato, que a 

significação se constitui e se ressignifica mediante ações dos significantes em cadeia e das 

relações desses significantes com os diversos tipos de rituais em exercícios na cultura. 

 Compreender o café enquanto um “elo”, na cultura, pode oferecer os subsídios 

necessário para uma compreensão da natureza desse produto para além de sua existência 

material. O que mais interessa para uma compreensão da formação do desejo midiatizado no 

consumo de café, e de marcas de café, não é somente seu significado enquanto “bebida”. O 

que mais interessa aqui é o trabalho dos significantes em cadeia. Significantes estes que ao 

café se associam, levando-o (sentido) em direção a outras dimensões, gerando outros 

significados, a partir de outras significações. 

 A importância do café enquanto “elemento de comunicação”, mas também como um 

símbolo dos “encontros”, se destaca em importantes passagens da história, como na da 

Revolução Francesa e do Iluminismo, quando os encontros (nos quais a pauta das discussões 

era a política) em casas de café da Europa propiciaram uma reviravolta dos sistemas político, 

econômico e cultural, alterando completamente o curso dos acontecimentos em todo o mundo. 
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 Neste caso, o café, presente nas casas de café (Fig.0422), foi elo de encontro de uma 

grande rede de comunicação e acontecimentos que culminaram na queda da bastilha. Naquela 

época, o café era associado a importantes significantes como esperança, coragem e saber 

intelectual. É por essas e outras razões que ainda se pode perceber em muitos países uma 

fusão entre o café e a experiência de leitura, de adquirir conhecimentos, materializada em 

redes de cafeterias, como a brasileira Fran’s Café.  

 Após discorrer breve-

mente sobre as relações visíveis 

entre o café, os sentidos e a 

cultura, esse trabalho não se 

esgota neste ponto. Como 

compreender a formação de 

desejo no consumo de café não é 

uma tarefa fácil, será necessário 

ainda uma continuação desta 

análise em direção ao aprofun-

damento na história do produto. Será necessário compreender seu percurso, desde o 

aparecimento na Etiópia, até sua transformação em “produto cultural” e de comunicação. Só 

então será possível uma melhor compreensão sobre os efeitos de sentido agregados ao café, 

na qualidade de um agente transformador. 

 

1.1 Do Café de Ontem ao Café de Hoje  

 

 A fim de contribuir para uma compreensão da trajetória do café, ao longo de sua 

história, será retomado aqui o primeiro capítulo do já mencionado livro de Pendergrast (2010, 

p. 03-20). A obra (ainda sem tradução para o Português), dividida em três partes e dezenove 

capítulos, apresenta um conteúdo muito significativo, não somente sobre a história do café, 

mas também sobre seus impactos de transformação social, que levaram o mundo a 

reconfigurações de âmbito político e econômico. Pendergrast (2010, p. 18) reforça: 

 
The coffee industry has dominated and molded the economy, politics, and social structure 

                                                
22 Quadro pintado por Amadeo Preziosi. A ilustração, segundo o jornal The Telegraph, é de A 1668 e representa as primeiras cafeterias da 
Europa. Fonte: http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/united-kingdom/england/london/articles/London-cafes-the-surprising-
history-of-Londons-lost-coffeehouses/ | Acesso em 22 de Novembro de 2016, às 15:53 Hs. 

Quadro Pintado por Amadeo Preziosi 
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of entire countries. On the one hand, its monocultural avatar has led to the oppression and 
land dispossession of indigenous peoples, the abandoning of subsistence agricultural in favor 
of exports, over reliance on foreign markets, destruction of rainforest, and environmental 
degradation. On the other hand, coffee has provided an essential cash crop for struggling 
family farmers, the basis for national industrialization and modernization, a model of organic 
production and fair trade, and a valuable habitat for migratory birds 23 . (grifo nosso) 
 

 Para que a análise da história do café seja feita de forma o mais completa possível, 

será abordado agora a introdução e o primeiro capítulo da obra, intitulado Coffee Colonizes 

the World. Logo na introdução (2010, p.15), o autor já apresenta um panorama do imaginário 

no qual o produto café se sustenta: 

 
From its original African home, coffee propagation has spread in a girdle around the globe, 
taking over whole plains and mountainsides between the Tropics of Cancer and Capricorn. In 
the form of hot infusion of its grounds, roasted seeds, coffee is consumed for its bittersweet 
bouquet, its mind-racing jump start, and social bonding. at various times it has been 
prescribed as an aphrodisiac, enema, nerve tonic and live extender.24 (grifo nosso). 

 

 O destaque “social bonding” (laços sociais), feito no trecho citado, vai muito ao 

encontro do propósito dessa pesquisa, pois demonstra a importância do café como um 

elemento associado a significantes em cadeia, que operam na construção de “laços sociais”, 

nos quais, mediante rituais e desejos prévios, o indivíduo adentra a uma experiência de gozo, 

de prazer, materializada na relação com os outros, com seus semelhantes. Este efeito, 

ampliado a um universo de cultura midiatizada, será aqui estudado de forma sistemática, 

visando compreender a formação do desejo, imersa na relação dos rituais de consumo com o 

contexto das redes.  

 Além de dar uma outra dinâmica às relações sociais, o café contribuiu também para 

uma ressignificação dos espaços públicos. Os encontros nas cafeterias permitiram a criação de 

uma nova proposta de uso dos espaços públicos. A saída do indivíduo do espaço privado casa, 

em direção a espaços públicos, como praças e “bares”, foi ressignificada com a ajuda do 

significante “café”, em associação com outros significantes. O consumo de bebida alcoólica 

foi muito diferente do consumo de café. O álcool possuía, e ainda possui, sentidos mais 

                                                
23 A indústria de café dominou e moldou a economia, a política, e a estrutura social de países inteiros. Por um lado esse modelo de 
monocultura deixou um rastro de opressão usurpação das terras dos habitantes nativos. O abandono da agricultura de subsistência deu lugar à 
exportação, conforme a confiança atribuída aos mercados estrangeiros. Mas, juntamente com isso, o café trouxe também destruição de 
florestas tropicais e degradação do meio ambiente. Por outro lado, o café se tornou muito importante como uma colheita que gerava um 
excedente de produção, trazendo à tona a figura das grandes fazendas de café. Tratava-se então de um fenômeno que trouxe consigo as bases 
para a industrialização e modernização, mas também um modelo de produção orgânico e valioso habitat para migração de pássaros. 
(tradução nossa) 
 
24 Da sua terra natal Africa, o café se propagou pelo mundo como um fenômeno transformador, invadindo planícies e também montanhas 
entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Na forma de infusão em água fervente de seu pó torrado a partir da sua semente, o café é 
consumido mediante seu sabor “amargo-doce”. Seu poder estimulante propiciou também novas formas de laços sociais. Em algumas vezes o 
café foi recomendado como afrodisíaco, para lavagem intestinal, tônico para nervos e rejuvenescedor. 



Capítulo I: Laços Históricos entre Café, Desejo e Cultura                                                                                    Tese de Doutorado - Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   50 

específicos.  
 Os rituais, nos quais havia consumo de álcool, moviam significações diferentes para a 

formação do desejo. Já o café, consumo sóbrio, foi, ao longo do tempo, se consolidando como 

um produto que ajudava a “pensar a vida” e as relações sociais. O café se materializava como 

um convite à reflexão. Coffeehouses have provided places to plan revolutions, write poetry, 

do business, and meet friends25 (PENDERGRAST, 2010; p. 17). Esta reconfiguração do 

espaço público, possibilitada pelo consumo de café, é algo de extrema importância nesse 

trabalho, pois irá justificar a pertinência da Enunciação Publicitária (Barbosa e Trindade 

[2007(2003)], ajudando a compreender, mais adiante, as relações (de pessoa, espaço e tempo) 

entre o café e a comunicação de Nespresso e Starbucks nas redes sociais digitais. Porém é 

necessário ainda ir mais além. 

 Pendergrast inicia o primeiro capítulo de sua obra (PENDERGRAST, 2010, p. 03), 

afirmando que a história do café, iniciada entre os séculos X e XI D.C, se confunde com a 

história da espécie humana: Possibly the cradle of mankind, the ancient land of Abyssinia, 

now called Ethiopia, is the birthplace of coffee26. Com base nas primeiras palavras, do 

primeiro capítulo da obra, já é possível perceber a enorme importância do café na história da 

humanidade, sendo este muito mais que uma simples bebida ordinária do dia-a-dia. O café 

não é nada “óbvio”, quando compreendida a dimensão de sentidos na qual o produto aparece 

“encapsulado”.  

  Ainda falando sobre as relações de sentidos atreladas ao café, é importante destacar 

uma das passagens mais curiosas na história do produto. Trata-se da Lenda A Dança dos 

Bodes ou cabras. Pendergrast fala sobre essa lenda no início do primeiro capítulo da obra em 

questão. Segundo o autor, não há uma certeza absoluta sobre como o café surgiu pela primeira 

vez na relação com os seres humanos, mas destaca a Dança dos Bodes (Pendergrast, 2010 p. 

04) como uma passagem que pode despertar muita curiosidade ao leitor:  

 
We do not know exactly when or by whom coffee was discovered. Of the various legends, the 
most appealing involve dancing goats. An Ethiopian goatherd named Kaldi, a poet by nature, 
loved following the wandering paths made by his goats as they combed the mountainsides for 
foods. The job required little of him, so he was free to make up songs and to play his pipe. In the 
late afternoon,  when he blew a special, piercing note, his goats scampered from their browsing in 
the forest to follow him back home. One afternoon, however, the goats did not come. Kaldi Blew 
his pipe again, fiercely. Still no goats. Puzzled, the boy climbed higher, listening for them. He 
finely heard bleating in the distance. Running around the corner of a narrow trail, Kaldi Suddenly 

                                                
25 As cafeterias se tornaram um lugar para tramar revoluções, escrever poesias, fazer negócios e encontrar amigos.  
 
26 Tida como o berço da espécie humana, a antiga Abyssinia, hoje chamada de Etiópia, é também o lugar donde nasceu o café.  
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came upon the goats. Under the thick rain forest canopy, which allowed the sun to sift through in 
sudden bright splotches, the goats were running about, butting one another, dancing on their hind 
legs and bleating excitedly. The boy stood gapping at them. They must be bewitched, he thought. 
As he watched, one goat after another chewed of the glossy green leaves and red berries of a tree 
he had never seen before. It must be the trees that had maddened his goats. Was it a poison? 
Would they all die? His father would kill him! The goats refused to come home with him until 
hours later, but they did not die. The next day they ran directly back to the same grove and 
repeated the performance. this time Kaldi decided it was safe for him to join them. First he 
chewed on a few leaves. They tasted bitter. As he masticated them, however, he experienced a 
slow tingle, moving from his tongue down into his gut, and expanding to his entire body. Next he 
tried the berries. The fruit was mildly sweet, and the seeds that popped out were covered with a 
thick, tasty mucilage. Finally, he chewed the seeds themselves. And popped another berry in his 
mouth. Soon, according the legend, Kaldi was frisking with his goats. Poetry and song spilled out 
of him. He felt that he would never be tired or grouchy again. Kaldi told his father about magical 
trees, the word spread, and soon coffee became an integral part of Ethiopian culture.27 

 

 Uma lenda, como a descrita acima, demonstra muito bem a relação simbólica e 

imaginária entre o produto café e a capacidade do ser humano de promover laços de sentidos 

com determinadas “coisas”. O funcionamento de uma estória lendária mítica, a exemplo dos 

diferentes tipos de mitologias, é algo exclusivo ao ser humano. Explicar o “inexplicável”, 

através de lendas, revela o quanto os humanos funcionam a partir de sentidos. Mas, para que 

haja um laço simbólico e ou imaginário entre uma determinada “coisa” e seus sentidos, essa 

coisa precisa ocupar um lugar de extrema importância na vida do sujeito, ou de um grupo de 

sujeitos ou, indo ainda mais longe, de uma cultura. E nisso que o café se tornou: uma “coisa” 

muito especial, e ainda dotada de chancela de marca, a exemplo de Starbucks e Nespresso. 

Tem-se, desta forma, e de início, um laço entre o café e a cultura ocidental. Laço esse que será 

aprofundado ao longo desse capítulo. 

 Para além da lenda envolvendo a Dança dos Bodes, é importante também 

compreender o significado etimológico da palavra “café”. Segundo Pendergrast (2010, p. 06), 

a palavra pode derivar de três situações. A primeira delas é a relação sonora com qahwa, uma 

palavra de origem árabe, que significa “vinho”. A segunda diz respeito à relação da palavra 
                                                
27 Nós não sabemos ao certo quando ou por quem o café foi descoberto. Entre várias lendas, a mais famosa é a da “Dança dos Bodes”. Um 
pastor de cabras chamado Kaldi, que era um poeta por natureza, adorava contemplar as pegadas de seus animais por caminhos errantes em 
busca de alimento nas montanhas. Como o trabalho não exigia muito de Kaldi, havia tempo livre para compor canções e aproveitar seu 
cachimbo. No fim da tarde, quando ele tocava um som especial, seus animais voltavam da mata para segui-lo de volta pra casa. Mas, em uma 
tarde específica, os animais não voltaram. Kaldi fumou seu cachimbo novamente, porém, as cabras não retornaram. Intrigado, o jovem subiu 
mais alto na montanha e os ouviu. Ele finalmente os ouviu à distância. Correndo por uma trilha estreita, Kaldi encontrou de repente seus 
animais. Sob a espessa floresta, permitia ao sol se refletir em súbitas manchas brilhantes, as cabras corriam, batendo umas nas outras, 
dançando sobre as patas traseiras e berrando animadamente. O jovem ficou pasmo e pensou: eles devem estar enfeitiçados. Enquanto 
observava, um bode após o outro mastigavam das folhas verdes brilhantes e grãos vermelhos de uma árvore que nunca tinha sido vista antes. 
As árvores haviam enlouquecido suas cabras. Foi um veneno? Será que todos eles vão morrer? Seu pai o mataria! As cabras se recusaram a 
voltar para casa com ele e ficaram até horas mais tarde ali, porém continuaram vivas. No dia seguinte, eles correram diretamente para o 
mesmo bosque e repetiram o ritual. Desta vez, Kaldi decidiu que era seguro para ele se juntar aos animais. Primeiro ele mastigou algumas 
folhas. Tinham gosto amargo. Na medida em que ele mastigava, sentia um arrepio lento, movendo-se de sua língua para baixo em seu 
estômago, e se expandindo para todo o seu corpo. Em seguida, ele mastigou os grãos. O fruto era levemente doce, e as sementes eram 
cobertas com uma mucilagem espessa, saborosa. Finalmente ele engoliu as sementes. E apareceu outra em sua boca. Logo, de acordo com a 
lenda, Kaldi estava dançando com suas cabras. Poesia e música transbordavam dele. Kaldi percebeu que nunca mais iria se sentir cansado ou 
aborrecido. Kaldi contou a seu pai sobre árvores mágicas, a notícia se espalhou, e logo o café tornou-se parte integrante da cultura Etíope. 
(tradução nossa). 
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café com Kafka, uma região da Etiópia. A terceira aponta para a relação da palavra café com 

quwwa, cujo significado, em árabe é “poder”. Porém as pesquisas parecem apontar para um 

consenso maior em relação à primeira delas qahwa.  

 Após descoberto, o café passou a fazer parte dos mosteiros, servindo como um 

estimulante, a fim de possibilitar a vigília dos monges nos exercícios das orações. Neste caso 

o café aparece como um produto ligado e restrito à religião, outro plano de ligação simbólica 

do café com a atividade humana: At first the Arab Sufi monks adopted coffee as a drink that 

would allow them to stay awake for midnight prayers more easily28 (Pendergrast, 2010, p. 

06). 

 Ao longo dos séculos, o uso do café deixa de ser exclusivo e restrito ao contexto 

religioso e passa a integrar as práticas sociais do dia-a-dia dos indivíduos, de uma forma 

geral, porém restrito às classes mais abastadas. O uso do café, enquanto um produto popular, 

só aparece mais tarde, Revolução Industrial, servindo como um estimulante ao árduo trabalho 

nas fábricas. Pendergrast (2010, p. 16) completa afirmando:  

 
Coffee’s Growing popularity complemented and sustained the Industrial Revolution, which began 
Great Britain during the 1700s and spread to other parts of Europe and North America in the early 
1800s. The development of the factory system transformed lives, attitudes and eating habits. Most 
peoples previously had worked at home or in rural craft workshops. They had not divided their 
time  so strictly between work and leisure, and they were largely their own masters. People 
typically ate five times a day, beginning soup for breakfast. With the advent of textile and iron 
mills, workers migrated to the cities, where the working classes living in appalling conditions. As 
women and children entered the organized workforce, there was less time to run a household and 
cook meals. Those still trying to make a living at home were paid less and less for their work. 
Thus European lacemakers in the early nineteenth century lived almost exclusively on coffee and 
bread. Because coffee was stimulating and warm, it provided an illusion of nutrition. “Seated 
uninterrupted at their looms, in order to earn the few pennies necessary for their bare survival”, 
writes one historian, [workers had] no time for the lengthy preparation of a midday or evening 
meal. And weak coffee was drunk as a last stimulant for the weakened stomach which - for a brief 
time at least - stilled the gnawing pangs of hunger.” The drink of the aristocracy had become the 
necessary drug of the masses, and morning coffee replaced beer soup for breakfast29. (grifo 
nosso) 
 

                                                
28 A princípio, os monges Sufi Árabe adotaram o café como uma bebida que lhes permitiria ficarem acordados mais facilmente para as 
orações da meia-noite. 
 
29 A crescente popularidade do café complementou e sustentou a Revolução Industrial, que começou na Grã-Bretanha durante os anos 1700 e 
se espalhou, no início de 1800, para outras partes da Europa e América do Norte. O desenvolvimento do sistema fabril transformou vidas, 
atitudes e hábitos alimentares. A maioria dos povos trabalhava anteriormente em casa ou em oficinas de artesanato rural. Não dividiam o 
tempo de forma tão estrita, entre trabalho e lazer. Eles foram em grande parte os seus próprios patrões. As pessoas normalmente comiam 
cinco vezes ao dia, começando com sopa no café da manhã. Com o advento das fábricas têxteis e siderúrgicas, trabalhadores migraram para 
as cidades, onde viviam em condições desumanas. Como as mulheres e as crianças se tornaram também força de trabalho, houve menos 
tempo para administrar uma casa e cozinhar. Os que optaram por ganhar a vida em casa, ganhavam cada vez menos com o resultado de seu 
trabalho. Assim, muitos europeus, no início do século XIX, viveram quase exclusivamente de café e pão. Porque o café era estimulante, 
quando tomado quente, fornecia uma ilusão de nutrição. "Sentado ininterrupto em seus teares, a fim de ganhar os poucos centavos 
necessários para a sua sobrevivência nua", escreve um historiador, trabalhadores não tinham tempo para a longa preparação de refeições ao 
longo do dia e noite. E café fraco era bebido como um estimulante para o estômago enfraquecido que - por um breve tempo, pelo menos - 
acalmava as dores de quem roía de fome "A bebida da aristocracia havia se tornado a droga necessária das massas. E a sopa de cerveja, 
consumida no “café-da-manhã”, foi substituída pelo café. (tradução nossa). 
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 Na indústria, o café funcionava como uma solução para o curto espaço de tempo 

dedicado ao sono dos funcionários. Isto explica a razão pela qual há atualmente sempre uma 

garrafa de café como “cortesia” em praticamente quase todas as empresas.  

 Quando o café sai dos mosteiros, em direção ao uso na cultura, há um fato curioso a 

ser observado. Apesar do café deixar os mosteiros, o produto leva consigo o sentido de 

“celebração”, presente nos rituais de orações vividas pelos monges. Porém o sentido de 

celebração se altera para outros tipos de celebrações, a exemplo do encontro com pessoas 

queridas em um ambiente do lar 

chamado “sala do café”: “Wealthy 

people had a coffee room in their 

homes, reserved for ceremonial 

imbibing30”  (PENDERGRAST, 

2010, p. 06).  

 Um dado curioso, relaci-

onado às salas de café daquele 

tempo, é a relação dessa passagem 

com uma estratégia de marca, feita 

pela Nespresso, intitulada “Cantinho Nespresso” (Fig.05).   

 Muito bem pensada, a estratégia parece ressuscitar sentidos remotos, ligados aos 

rituais, nos quais o café aparecia como significante e, ao mesmo tempo, um elemento de 

ligação dentro de um laço que possibilita os encontros. No caso de Nespresso, a estratégia é 

ampliada para o ambiente virtual, através da fanpage e de grupos brasileiros da marca no 

Facebook. O “encontro” se dá então mediante a experiência de marca, que passa por 

estratégias de comunicação midiatizadas pelas redes, afetando consideravelmente a formação 

do desejo pelo consumo do produto café. No Capítulo V, será possível melhor compreender, 

mediante um trabalho empírico mais dedicado, o funcionamento dessas estratégias através da 

metodologia Análise de Conteúdo e métodos propostos na introdução. 

 Apesar do café ter surgido próximo ao início do segundo milênio, é a partir do século 

XVI que o mesmo ganha escala e se torna mais conhecido, inclusive trazendo consigo alguns 

problemas sociais e políticos, afetando a própria religião, de onde o café emergiu como um 

                                                
30 Pessoas da elite tinham uma sala de café em suas casas. E esse lugar era reservado para ocasiões especial, como a visita de pessoas 
especiais. 

Representação do “Cantinho Nespresso” 
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estimulante para a prática das orações ao longo das madrugadas. Bom, mas quais tipos de 

problemas? Pendergrast (2010, p.06) responde:  

 
As the drink gained in popularity throughout the sixteenth century, it also gained its reputation as 
a troublemaking brew. Various rulers decided that people were having too much fun in the 
coffeehouses. “The patrons of the coffeehouses indulged in variety of improper pastimes”, Ralph 
Hattox notes in his history of the Arab coffeehouses, “ranging from gambling to involvement in 
irregular and criminally unorthodox sexual situations.” When Khair-Beg, the young governor of 
Mecca, discovered that satirical verses about him were emanating from the coffeehouses, he 
determined that coffee, like wine, must be outlawed by the Koran, and he induced his religious, 
legal, and medical advisers to agree. Thus, in 1511 the coffeehouses of Mecca were forcibly 
closed.31  
 

 Este pequeno ponto apresentado por Pendergrast já demonstra, de forma precoce, a 

grande importância do café para na história da humanidade. O que era para ser um produto 

aparentemente “inocente”, o café chega de forma discreta, mas se mostra posteriormente 

dotado de um poder escuso, que só passa a ser percebido, de forma ampla, a partir do século 

XVIII, com a chegada da Revolução Industrial. Porém, um pouco antes, com a Revolução 

Francesa, o café, mediante as casas de café (onde a burguesia se reunia para tramar uma 

revolução), já iniciava sua jornada como um “personagem” com papel central na 

reconfiguração política, cultural, artística e científica dos séculos posteriores. 

 Ao afetar a política, a religião, e acima de tudo, a cultura, o café passa a se destacar 

um dos significantes que possibilitam, quando imersos em discursos, a construção de laços 

sociais. Mas, para que o café se tornasse esse significante, foi necessária a consolidação de 

sentidos, misturados ao seu cheiroso pó. Poucos produtos de consumo, a exemplo da 

maconha, do cigarro e do álcool (cerveja, whisky, vinho, etc), possuem o poder de consolidar, 

enquanto significantes, sentidos atrelados a uma proposta de laço social, unindo indivíduos 

em diferentes tipos de rituais. O café certamente integra essas significações como um desses 

significantes. Cada produto possui sentidos, propósitos e rituais diferentes. No caso desta 

pesquisa, o foco é somente o café. 

 Ao condensar determinados sentidos, o café move também valores e desejos pois, de 

acordo com a Psicanálise Lacaniana, não é possível compreender a natureza dos desejos sem 

antes compreender os sentidos, significantes, significados e significações por trás desses 

desejos. Essa passagem será melhor explorada adiante, no Capítulo III, intitulado Entendendo 
                                                
31 Como a bebida ganhou popularidade ao longo do século XVI, ela também ganhou a sua reputação como uma bebida problemática. 
Governantes perceberam que as pessoas estavam se divertindo demais nas cafeterias. "Os clientes das cafeterias gozavam de uma variedade 
de passatempos impróprios", Ralph Hattox observou que a História do Café Árabe envolvia também desde jogos de azar até o envolvimento 
em situações sexuais irregulares e criminalmente pouco ortodoxas." Quando Khair-Beg, o jovem governador de Meca, descobriu que os 
versos satíricos sobre ele foram emanados das casa de café, determinou que o café, como o vinho, devesse ser banido pelo Corão, e induziu 
seus religiosos e conselheiros médicos a concordar. Assim, em 1511, os cafés de Meca foram fechados por ordem do governo. (tradução 
nossa). 
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a Natureza do Desejo na Comunicação e seu Desdobramento para o Universo da 

Publicidade de Café. Por enquanto é importante seguir com a história da trajetória do café ao 

longo dos séculos.  

 Entre os anos de 1650 e 1683, segundo Pendergrast (2010, p. 02-20), o café já era 

vendido na Itália, mais precisamente em Veneza. A passagem do café pela Itália é um 

momento o qual não pode ser ignorado, dada a sua importância desse país para a história do 

café. A cidade de Veneza, com seu charme, recebeu o café. Em 1683, deu-se a abertura da 

primeira casa de café na cidade. Foi de lá que Howard Schultz, CEO da Starbucks, trouxe a 

inspiração (o café espresso) para a construção de seu império espalhado pelo mundo. A 

história da marca Starbucks será tratada, de forma mais detalhada, no Capítulo IV, intitulado 

Um Olhar sobre Nespresso e Starbucks: duas Gigantes do Café e a Busca pelo Desejo do 

Consumidor. 

 Outro país europeu de destaque na história do café é a França. De acordo com 

Pendergrast (2010), a França promoveu algumas inovações interessantes na experiência de 

consumir café. Inovações essas como o café com leite e o filtro de pano, responsável por 

conter grande parte dos resíduos do pó de café, resultante da moagem dos grãos. Como 

resultado, obtém-se um produto mais limpo e saboroso.  

 Foi também na França que o uso do café se deu, de forma muito ativa, no círculo 

intelectual e artístico. Figuras como Voltaire, Rousseau, Diderot, Honoré de Balzac e 

Benjamin Franklin se encontravam em casas de café de Paris para falar de literatura e da vida 

comum. Muitos dos versos desses poetas e escritores foram, de alguma forma, afetados pelos 

sentidos do café. O café parece ter sido um bastão invisível, que atravessou a produção 

intelectual da época. Mark Pendergrast (2010, p. 09) afirma:  

 
The french historian Michelet described the advent of coffee as “ the auspicious revolution of the 
times, the great event which created new customs, and even modified human temperament. 
Certainly coffee lessened the intake of alcohol, while the cafés provided wonderful intellectual 
stew that ultimately spawned the French Revolution. The coffeehouses of continental Europe 
were egalitarian meeting places where, as the food writer Margaret Visser notes, “men and 
women could, without impropriety, consort as they had never done before. They could meet in 
public places and talk.”32  
 

                                                
32 O historiador Francês Michelet descreveu o advento do café como "a auspiciosa revolução dos tempos, o grande evento que criou novos 
costumes, e mais, modificou o jeito de ser do humano. Certamente o café diminuiu a ingestão de álcool. Enquanto os cafés forneciam uma 
maravilhosa forma de questionamento intelectual que, em última análise, gerou a Revolução Francesa. Os cafés da Europa continental eram 
pontos de encontro democráticos, onde, como o estudioso de alimentos Margaret Visser define, onde "homens e mulheres poderiam, sem 
impropriedade, conviver como nunca tinham feito antes. Eles poderiam se reunir nesses locais públicos e conversar”. (tradução nossa). 
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   Outro país da Europa a receber o café, de forma significativa, foi a Alemanha, em 

1670. Em 1721, segundo Pendergrast, o café conquistou o gosto dos Alemães, estando 

presente em praticamente todas as cidades daquele país.  

 Johann Sebastian Bach, inspirado pelos efeitos do café, compôs em 1732, sua obra 

intitulada Coffee Cantata. Trata-se de uma ópera que aborda a estória de uma jovem amante 

do café chamada Aria. Seu austero pai não concordava com o deleite de Aria no vício ao café. 

O pai então, de forma rígida, tenta proibir a filha de consumir o produto:  
 

Father sir, but do not be so harsh! 
If I couldn’t, three times a day, 
be allowed to drink my little cup of coffee, 
in my anguish I will turn into 
a shriveled-up roast goat. 
 
Ah! How sweet coffee tastes, 
more delicious than a thousand kisses, 
milder than muscatel wine. 
Coffee, I have to have coffee, 
and, if someone wants to pamper me, 
ah, then bring me coffee as a gift!33 

          
 A presença do café na obra de Johan Sebastian Bach, um dos compositores eruditos 

mais importantes na história da música, demonstra o quanto o produto se enraizou na alma 

humana da época. O café, desde muito tempo, fincou seus pilares na subjetividade humana, 

fazendo dela sua morada. E uma das marcas que melhor compreenderam isso foi, sem dúvida, 

a gigante Starbucks, cujo slogan passou a ser To Inspire and Nurture the Human Spirit, ou 

seja: Inspirar e nutrir a alma humana. Porém, tratar-se-á de uma nutrição de ordem 

imaginária, dado que o produto não carrega consigo, majoritariamente, um sentido ligado à 

relação de importância nutricional, a exemplo de outros produtos como o trigo, a cenoura ou o 

arroz. Pode se dizer então que o café nutre a alma de sentidos e significados. E é nesse ponto 

que repousa o valor do  desejável “produto café”.  

 Em 1650 foi a vez da Inglaterra iniciar, de forma pública, a experiência do consumo 

de café. De acordo com Pendergrast (2010, p.12), foi nesse ano que, na Universidade de 

Oxford, foi aberta a primeira casa de café. Dois anos mais tarde, em Londres, o grego 

chamado Pasqua Rosée inaugura outra casa de café e também publica o primeiro anúncio 

                                                
33 Pai, mas não seja tão duro! Se eu não puder beber minha pequena xícara de café três vezes por dia, minha angústia irá se transformar em 
um bode assado e atrofiado. Ah! Como gosto do café doce, mais delicioso do que mil beijos, mais leves do que o vinho moscatel. Café, eu 
tenho que tomar um café, e, se alguém quiser me mimar, traga-me o café como um presente! (tradução nossa). Fonte: 
http://www.openculture.com/2014/06/j-s-bachs-comic-opera-the-coffee-cantat.html 
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publicitário de café. Um anúncio em mídia impressa, intitulado The Vertue of the Coffe Drink. 

 O anúncio dizia:   
The Vertue of the COFFEE Drink 
 
First publiquely made and sold in England, by Pasqua Rosée. 
 
The Grain or Berry called Coffee, groweth upon little Trees, only in the Deserts of Arabia. 
 
It is brought from thence, and drunk generally throughout all the Grand Seigniors Dominions. 
 
It is a simple innocent thing, composed into a Drink, by being dryed in an Oven, and ground to 
Powder, and boiled up with Spring water, and about half a pint of it to be drunk, fasting an hour 
before, and not Eating an hour after, and to be taken as hot as possibly can be endured; the which 
will never fetch the skin off the mouth, or raise any Blisters, by reason of that Heat. 
 
The Turks drink at meals and other times, is usually Water, and their Dyet consists much of Fruit, 
the Crudities whereof are very much corrected by this Drink. 
 
The quality of this Drink is cold and Dry; and though it be a Dryer, yet It neither heats, nor 
inflames more then hot Posset. 
 
It so closeth the Orifice of the Stomack, and fortifies the heat within, that it's very good to help 
digestion, and therefore of great use to be taken about 3 or 4 a Clock afternoon, as well as in the 
morning. 
 
It much quickens the Spirits, and makes the Heart Lightsome. It is good against sore Eys, and the 
better if you hold your Head over it, and take in the Steem that way. 
 
It suppresseth Fumes exceedingly, and therefore good against the Head-ach, and will very much 
stop any Defluxion of Rheums, that distil from the Head upon the Stomack, and so prevent and 
help Consumptions; and the Cough of the Lungs. 
 
It is excellent to prevent and cure the Dropsy, Gout, and Scurvy. 
 
It is known by experience to be better than any other Drying Drink for People in years, or 
Children that have any running humors upon them, as the Kings Evil,&c. 
 
It is very good to prevent Mis-carryings in Child-bearing Women. 
 
It is a most excellent Remedy against the Spleen, Hypocondriack Winds, or the like. 
 
It will prevent Drowsiness, and make one fit for business, if one have occasion to Watch; and 
therefore you are not to Drink of it after Supper, unless you intend to be watchful, for it will 
hinder sleep for 3 or 4 hours. 
 
It is observed that in Turkey, where this is generally drunk, that they are not trobled with the 
Stone, Gout, Dropsie, or Scurvey, and that their Skins are exceedingly cleer and white. 
 
It is neither Laxative nor Restringent. 
Made and sold in St. Michaels Alley in Cornhill, by Pasqua Rosée, at the Signe of his own 
Head.34  
           FONTE: Ukers, 1922 (Livro All About Coffee) 

                                                
34 O benefício do café. Primeiro anúncio publicitário de café na Inglaterra, por Pasqua Rosée. O grão ou "Berry" chamado Café, cresce sobre 
pequenas árvores, apenas nos desertos da Arábia. Ele é levado dali, e bebido geralmente ao longo de todos os Grandes “Seigniors”. É uma 
coisa simples inocente, composta como uma bebida, por ser secada em um forno, e reduzido a pó, é fervida com água de nascente, a cerca da 
metade de um litro, para ser bebido em jejum. Não comer uma hora antes, e não comer uma hora depois. Deve ser feito tão quente o quanto 
possa ser suportado, o que nunca vai soltar a pele fora da boca ou formar quaisquer bolhas, em razão do calor. Os turcos bebem o café 
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 O encontro entre publicidade e café é um fato de extrema importância, haja visto que 

esse casamento, iniciado nos anos de 1500 na Europa, já dura mais de 500 anos. E tudo indica 

que o mesmo nunca irá acabar. O encontro do café com a publicidade deu ao produto maior 

visibilidade, impulsionando seu uso e consumo de forma ampla, trazendo outros 

desdobramentos, de ordem cultural, abordados logo mais adiante.   

 No anúncio de Rosée, o café aparece como um produto também medicinal, o qual 

poderia curar diversos tipos de enfermidades ou mal-estar, como dores de cabeça, tosse, má 

digestão ou até gota. O discurso presente no anúncio, além de publicitário, continha também 

um teor de cunho “científico”, com efeito de “verdade”. E isso impactava de forma 

considerável a formação do desejo acerca do consumo do produto. 

 Em 1700, segundo o estudo de Pendergrast (2010, p.12), havia mais de 2000 casas de 

café em Londres. O café  era uma das atividades de maior rentabilidade na capital Inglesa. 

Esse fato mostra o quanto um produto, quando em contato com a publicidade e com a cultura, 

pode impactar em transformações de ordem social, comportamental e até política. Com mais 

de duas mil casas de café abertas, uma nova configuração das relações sociais, e também do 

espaço público, começou a aparecer: The coffeehouses provided England’s first egalitarian 

meeting place, where a man was expected to chat with his tablemates whether he knew them 

or not (Pendergrast, 2010, p.12)35. 

 Os fatos ligados à presença do café na capital inglesa não trouxeram somente 

resultados positivos para a população. Com sua intensa penetração na cultura, o café traz 

também alguns problemas de ordem comportamental, ligados à família tradicional inglesa. O 

consumo e a experiência do produto trouxeram também abalos ao modelo tradicional daquele 

tempo. As casas de café se tornaram muito atrativas, enquanto um lugar de “encontros 

sóbrios” (diferente das tavernas, onde o álcool estava presente), e os maridos passaram a 

gastar um tempo maior nesses encontros, deixando muitas vezes a família em segundo plano.  

                                                                                                                                                   
durante as refeições, porém usualmente tomam água. A água, e sua consistencia, vinda de grande parte da fruta, está muito presente nesta 
bebida. A bebida desce pelo estômago e o fortalece a partir calor, que é muito bom para ajudar na digestão. É portanto muito bom de ser 
tomado por volta das três ou quatro da tarde, mas também pela manhã. Ele acelera os Espíritos e alivia o coração. É bom contra ferida nos 
rins, e é melhor você sempre se lembrar disso, e apreciar o vapor. O café é portanto útil contra dores de cabeça, e também muito bom para 
parar qualquer refluxo, vindo do estômago. Ajuda a prevenir a tosse e auxilia nos pulmões. É excelente para prevenir e curar a hidropisia, 
gota e escorbuto. É conhecida por ser melhor do que qualquer outra bebida deshidratada para as pessoas idosas, ou crianças que têm 
variações de temperamento. É muito bom para evitar corrimentos em Mulheres férteis. É um excelente remédio contra o baço, flatulências, 
hipocondria, ou semelhantes. Ele irá impedir sonolência, e promover um ajuste no sono. Se você tiver a oportunidade de experimentar, preste 
atenção, você não deve bebe-lo, depois do jantar, a menos que você pretenda estar em vigília, pois irá dificultar o sono por 3 ou 4 horas. 
Observa-se que na Turquia, onde o café é geralmente bebido, não há problemas como pedra nos rins, gota, hidropsia ou escorbuto. E suas 
peles são extremamente limpas e claras. Não é nem Laxante nem restringente. Feitos e vendidos em St. Michaels Alley em Cornhill, por 
Pasqua Rosée. (tradução nossa). 
 
35 As casas de café propiciavam o primeiro lugar de encontro democrático na Inglaterra, onde os homens aguardavam colegas de mesa para 
conversar, independente se esses homens se conheciam ou não.  
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 O maior tempo gasto pelos homens nas casas de café, começou a incomodar as 

esposas mães de família. Como resultado, houve, em 1674, com influência das mulheres, uma 

petição contra o consumo de café intitulada The Women’s Petition Against Coffee36. O 

movimento de contestação surtiu um efeito importante na cidade de Londres. Em 29 de 

Dezembro de 1675, o rei Charles II proclamou o fechamento das cafeterias. O fechamento das 

cafeterias, nesse período, deu margem para a consolidação de um outro produto, que também 

se transformou em um fenômeno cultural: O chá. Embora o chá não seja o foco deste 

trabalho, é preciso considerar sua importância como produto de expressão cultural, repleto 

também sentidos importantes.  

 Seguindo a linha de trajetória pelo mundo, após conquistar importantes países da 

Europa, o café caminhou em direção a uma importante região: a América, em especial a 

América do Sul, com destaque para o Brasil que, por um longo tempo, protagonizou uma 

importante fase na história do café.   
 O segundo capítulo, intitulado The Coffee Kingdoms37, da obra de Pendergrast, aborda 

os reinos do café, mas em especial o Brasil como um reino do café. De fato, a história do 

Brasil, ensinada nas escolas brasileiras, já demonstra o quanto o produto café teve uma 

importância marcante na constituição do “amálgama” da cultura brasileira. É isso será 

também abordado ao longo deste primeiro capítulo.  

 Antes de abordar o café no Brasil, é importante observar como o café chegou na 

América. De acordo com Pendergrast (2010, p. 15), em 1714 um Holandês presenteou o 

governador Francês com uma muda de café e, nove anos depois, o oficial da marinha 

francesa, Gabriel Mathieu de Clieu introduziu o café na colônia Francesa Martinique, uma das 

ilhas da América Central.  

 Já em 1727, uma disputa envolvendo fronteiras da Guiana Holandesa, atual Suriname, 

fez com que o governador Francês chamasse, para auxiliar na disputa, o oficial Português 

Francisco de Melo Palheta, que vivia no Brasil colonial, mais precisamente na região do Pará. 

Palheta, ao sair em direção à Guiana Holandesa, levou em sua mente duas missões. A 

primeira era conseguir, de forma ilegal, algumas sementes de café para plantio em solo 

brasileiro e à serviço da coroa Portuguesa, já que o café era um produto controlado e com 

exportação proibida. A segunda missão, de caráter diplomático, tinha por objetivo exigir o 

cumprimento do Tratado de Utrecht, que delimitava, por meio do Rio Oiapoque, a fronteira 
                                                
36 Petição feminina contra o café.  
 
37 Os reinos do café.  



Capítulo I: Laços Históricos entre Café, Desejo e Cultura                                                                                    Tese de Doutorado - Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   60 

entre as duas colônias, a qual estaria sendo violada pelo governador Francês da Guiana, 

Claude d’'Orvilliers. 

 Palheta, sucedido em ambas as missões, consegue trazer o café para o Brasil. Um fato 

curioso, na forma com a qual Palheta consegue sementes e mudas, merece ser destacado. Em 

missão na Guiana, Palheta acaba se envolvendo com a esposa do governador Francês e ganha 

dela um buquê de flores, contendo em seu interior sementes do “ouro negro”, como era 

chamado então o café. Alguns historiadores desconfiam desta passagem na história.  
 Para alguns historiadores, trata-se de uma lenda, porém a mesma ainda não foi 

descartada por falta de provas contundentes acerca do fato. Ao retornar ao Brasil, Palheta 

planta as sementes no interior do Pará. De lá, o café se expande para todo o país, indo fincar 

suas raízes no Sudeste, em especial no Oeste Paulista e Sul de Minas Gerais, onde o clima e a 

“terra roxa” (no caso de São Paulo), ofereciam ótimas condições para o cultivo do produto.  

 Após pontuar o momento em que o café chega na América, será agora elencado o 

segundo capítulo da obra citada, intitulado The Coffee Kingdoms. Logo no início do capítulo, 

Pendergrast (2010, p. 21) traz um trecho que desperta muita atenção e curiosidade acerca do 

poder do café no redirecionamento do percurso histórico de uma nação, no caso o Brasil:  
 

The bean would help shape laws and governments, delay the abolition of slavery, exacerbate 
social inequities, affect the natural environment, and provide the engine for growth, especially 
in Brazil, which became the dominant force in the coffee world during this period. “Brazil did 
not simple respond to world demand” observed coffee historian Steven Topik, “but helped 
create it by producing enough coffee cheaply enough to make it affordable for members of 
North America’s and Europe’s Working Classes”.38 (grifo nosso). 

 

  Algumas palavras do autor, como laws e governments (relação do café com as leis e 

com a política), demonstram a importância do impacto do café na história do Brasil. Por um 

longo tempo, o governo subsidiou os cafeicultores, alterando e criando leis que pudessem 

favorecer os mesmos. Para além da economia, o fator mais importante neste trabalho é o 

impacto social e, em especial, o impacto cultural deixado pelas heranças simbólicas e 

imaginárias implícitas nos discursos dos brasileiros. O ato de “tomar um café”, em uma tarde 

qualquer, não pode ser visto, sob uma ótica científica, como um ato ordinário e vazio. E foram 

essas heranças implícitas, mediante práticas ritualísticas, atreladas ao desejo, que foram aqui 

estudadas. Mas, por enquanto, será necessário avançar um pouco mais na história do café. 

                                                
38 O café contribuiu para o remodelamento das leis e da política, atrasou a abolição da escravatura, agravou as desigualdades sociais, 
afetando o meio ambiente e funcionou como um motor para o crescimento, especialmente do Brasil, que se tornou a força dominante no 
mundo do café durante este período. "O Brasil não somente respondeu à demanda mundial", observou o historiador café Steven Topik, “mas 
ajudou a criá-lo, produzindo, de forma suficiente, café mais barato, tornando-o acessível aos mercados da América do Norte e Classes 
Trabalhadoras da Europa”. 
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 Ao se deparar com a história do Brasil, em especial no que tange à passagem do café, 

os elementos de maior destaque são certamente a “fazenda cafeeira”, os latifúndios e a 

escravidão. Isto mostra o quanto a produção de café contribuiu para o acirramento da 

desigualdade de renda no país. Como somente as elites detinham o poder da produção do 

produto, e ainda beneficiadas pela escravidão e incentivos governamentais, o café deixou, ao 

Brasil, um alto custo social projetado para o futuro. Entre os custos está o atraso na abolição 

da escravatura e o fortalecimento de uma elite, que detinha a maior fatia da renda, acarretando 

em uma desigualdade estratosférica.  

 A elite cafeeira, formada naquele período, iniciara, mais tarde, os movimentos em 

direção a um Brasil industrial, formado inicialmente a partir dos estados de São Paulo e Rio 

de Janeiro. Embora a fase da industrialização, sem a escravidão, promovesse os sentidos do 

progresso e do desenvolvimento, a história continuou a testemunhar o ciclo da desigualdade, 

sob novas formas de exploração da mão-de-obra assalariada dos colonos, já utilizados no fim 

do ciclo do café, nos grandes centros do Sudeste Brasileiro. 

 O aparecimento dos colonos deu-se no Brasil frente ao fato do país se ver pressionado 

a abolir a já tardia escravatura, frente à postura de outros países, cuja abolição já tinha se 

dado. Após 1850, a importação de escravos já havia sido proibida. Em decorrência desta 

proibição, os produtores de café enfrentavam dificuldades quanto à viabilidade da 

manutenção do modelo escravista. Foi então necessário pensar em um modelo alternativo ao 

escravista. Surge então o modelo baseado na importação de colonos, Alemães, Italianos em 

sua maioria.  

 O modelo, baseado na importação de colonos, foi, no início, um modelo perverso, 

parecido com o modelo escravista, pois, mesmo não sendo negros escravos, o acordo previa o 

pagamento, por parte dos colonos, das despesas referentes ao transporte para o Brasil. Sendo 

assim, uma  nova oportunidade de exploração surgiu. Frente ao custo exorbitante da viagem 

para o Brasil, os colonos eram obrigados a trabalhar praticamente de graça por anos, até 

saldarem a dívida. Somente após 1884 (PENDERGRAST, 2010, p. 27), os produtores de café 

conseguem persuadir o governo brasileiro a subsidiar a importação de colonos, oriundos de 

diferentes partes do mundo, mas em especial da Europa:  

 
The Paulista farmers finally gained enough political clout in 1884 to persuade the Brazilian 
government to pay for immigrants’ transportation costs, so that, the new laborers did not arrive 
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with a preexisting debt burden. These colonos, mostly poor Italians flooded São Paulo 
plantations.39 

 

 Essa passagem da história, ligada à importação de colonos, apesar de perversa, trouxe 

para o Brasil impactos importantes na cultura da nação em desenvolvimento. Ao chegarem, 

esses colonos trazem consigo todo o seu universo simbólico oriundo da Europa. Essas 

referências simbólicas, hibridizadas com as referências em formação no “país do café” e 

somadas às referencias já existentes, deram um novo contorno às práticas sociais e culturais 

das décadas e séculos seguintes.  

 Valores culturais são de extrema importância e devem ser considerados como 

elementos presentes nas experiências entendidas como rituais. E esses elementos impactariam 

na formação dos desejos, pois, para que algo tenha valor, é necessário haver um sentido de 

valor. E por outro lado, deseja-se aquilo que carrega um certo valor (sobre isso, ver Capítulo 

III). Esse esquema pode ser melhor compreendido, na prática, quando por exemplo, em uma 

metrópole como São Paulo, um determinado consumidor de café opta por uma cafeteria 

Italiana ou Francesa. Há de fato um sentido por trás desta ação.  

 O mesmo vale para o entendimento do desejo daquele consumidor que faz parte, no 

Facebook, da fanpage de uma marca italiana de café, como por exemplo a Italian Coffee, 

fabricante brasileira de máquinas de café profissionais destinadas a comércios de café, como 

bares, padarias e lanchonetes. 

 Para além da análise histórica sobre o produto café, análise esta que permite 

compreender a trajetória pela qual o produto ganhou escala na cultura e no social, o mais 

importante nesse estudo, ligado ao entendimento da formação do desejo no consumo de café, 

é a análise dos sentidos, significantes em cadeia, significados e significações, que possibilitam 

a formação de um imenso imaginário envolvendo o significante “café”40 ou marcas de café na 

qualidade de significantes, a exemplo de Starbucks e Nespresso. Pois é isso que mais interessa 

à publicidade de café, porque fazer publicidade é, sem dúvida, operar jogos de sentidos, 

significados e significações, buscando atribuir valor a determinadas coisas. O valor, 

construído a partir do discurso na comunicação, pode tocar o desejo do sujeito quando este 

                                                
39 As fazendas Paulistas de café finalmente ganharam, em 1884, poder de negociação, no âmbito da política, para persuadir o governo 
Brasileiro a pagar pelo transporte de imigrantes. A partir daquele momento, os imigrantes chegavam sem débitos pré-existentes. Os colonos 
Italianos, muito pobres, inundaram as fazendas de São Paulo.  
 
40 Aqui o termo “significante” tem origem no aporte teórico ligado à Psicanálise Lacaniana, que compreende o significante como sendo 
aquilo que representa o sujeito para um outro significante (LACAN, 2008 p.88). Essa relação poderá ser melhor compreendida a partir do 
Capítulo III, intitulado Entendendo a Natureza do Desejo na Comunicação e seu Desdobramento para o Universo da Publicidade de Café. 
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reconhece o valor na coisa representada. Sendo assim, um objeto de valor passa a ser objeto 

de desejo. 

 

1.2 O Café, a Publicidade e a “Anti-publicidade” que o Promove 

 

 Para uma melhor compreensão da relação do café com a Publicidade, será pontuada 

agora outra passagem do livro de Mark Pendergrast (2010). Trata-se do capítulo intitulado 

The Drug Drink. Para além de um capítulo 

sobre a publicidade de café, o mesmo se 

configura como uma análise do aparecimento 

de uma tentativa de “anti-publicidade” do café. 

Trata-se da história de Charles William Post, 

norte-americano criador do produto Postum, 

uma alternativa ao café que, segundo Post, era 

um “veneno” para a saúde. 

 O Postum (Fig. 06), criado por Post no 

início do século XX, era um “café de cevada”, 

produto oriundo da tostagem da cevada. 

Alguns consumidores optam pelo “café de 

cevada” para evitar os efeitos da cafeína, 

ausente nesse tipo de gramínea. O que será 

analisado, a partir de agora, são os jogos de 

sentidos envolvendo o café, o desejo, a cultura 

e a história dos valores de uma época.  

 Após analisar o percurso histórico do produto café, enquanto commodity, é o momento 

de iniciar a compreensão de uma outra dimensão do café: a dimensão imaginária dos sentidos, 

dimensão metafórica, muito bem trabalhada pela publicidade em campanhas de diferentes 

produtos. O propósito de análise, iniciado a partir deste ponto, demonstra a necessidade de 

atravessar uma encruzilhada, desdobrada em dois caminhos: o da análise histórica de fatos 

acerca do café e o da análise ligada à subjetividade, à cultura e ao desejo. Para tanto, o 

pavimento que reveste essa nova estrada será construído a partir dos estudos da comunicação 

e da Psicanálise Freud-Lacaniana.   
   Inicialmente será feita uma incursão no capítulo The Drug Drink, de Pendergrast 

Anúncio do Produto Postum, feito em Jornal 
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(2010, p. 91-106). O referente capítulo se inicia com um texto ligado a um anúncio (Fig.06) 

do produto Postum, publicado em 1912, que diz: The drug, caffeine, in coffee keeps many 

persons awake nights when they ought to be asleep. If you’ve found only that one annoying 

fault with coffee (there are others) isn’t it time to quit it and use POSTUM? There’s a 

Reason”41. O texto do anúncio, mediante técnicas persuasivas de discurso, busca extrapolar 

um ponto negativo do produto café, que é o fato de algumas pessoas sentirem uma certa 

dependência ao produto. Sendo assim, o café, na publicidade de Postum, aparecia como um 

grande vilão, prejudicial para a humanidade. Esse foi o sentido construído, mediante uma 

sucessão de anúncios. No anúncio em questão (Fig.06), Postum diz, em tradução livre: 

Deixado para trás devido ao consumo de café. 

 Apesar de sua paranoia, aparentemente exagerada em relação ao café, Charles Post 

mostrou-se um talentoso e sagaz profissional da publicidade. Seus textos convenceram muitas 

pessoas de que o café era realmente um veneno a ser extinguido. Não se sabe ao certo ainda 

se Charles Post realmente acreditava ser o café um veneno ou se seus apelos tinham um único 

objetivo: vender o Postum. A dúvida aparece quando Pendergrast (2010, p. 96) diz ter sido 

Post um viciado em café, consumindo o produto secretamente, para que ninguém soubesse do 

seu vício voraz. 

 Outra técnica de comunicação de Post era atribuir ao café a causa de inúmeras 

doenças, como confusão mental, indigestão, problemas intestinais e até aborto. Para 

convencer, Post abusava da operação dos significantes em cadeia. Post usava de artifícios 

pseudocientíficos, mas com bom traquejo de discurso, visando “anular” (mediante entrega de 

um sentido negativo) o desejo das pessoas pelo café. Quando Post conseguia seu objetivo, 

uma falta era identificada pelo consumidor porém, como um bom vendedor, Post oferecia a 

tal falta um objeto substituto: o Postum, desprovido de cafeína. Vê-se então que, sendo um 

substituto, o Postum era também “café”, ou seja, um “café sem cafeína”. Postum era, nada 

mais nada menos que, uma solução para o “lugar vazio”, deixado pela evanescência própria 

da lógica do significante. O significante vai embora, mas deixa, de forma aparente, seu locus, 

seu lugar. Embora não estivesse falando de um café descafeinado, o produto tinha a mesma 

cor do café, mas carregava, de forma indireta, os traços dos café. 

 Esse tipo de operação, ligada à substituição ou criação de objetos de desejo a partir da 

linguagem, pode ser estudada à luz da Psicanálise Lacaniana, sustentada no conceito de 

                                                
41A droga cafeína, presente no café, mantém muitas pessoas noites acordado quando deveriam estar dormindo. Se você encontrou ao menos 
um motivo de aborrecimento no café (há outros) isso significa que é tempo de parar! E há uma razão para isso. 
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Objeto a, ou objeto de desejo, que vai ao encontro da “presença de uma ausência”. Sendo 

assim, é possível perceber que não pode haver desejo sem a percepção de um lugar vazio, que 

careça de sentidos e signidicações a obturar a falta. E Charles Post soube fazer isso muito 

bem. Mas esse é um ponto a ser retomado adiante. 

 Ainda sobre o efeito da “anti-publicidade” do café, movida por Post, Pendergrast 
(2010, p. 91), diz:  

 
With his ubiquitous advertising, self-righteousness, posturing grandiosity, and propaganda 
against “coffee nerves”, Post was the opponent coffee man loved to hate. And they did, 
vilifying him in the pages of the tea Tea & Coffee Trade Journal as “the cereal slush king” and 
worse. By 1900 there were half of dozen other Battle Creek, Michigan, firms producing 
“healthy” coffee substitutes. During the valorization period, several other cereal firms 
marketed coffee substitutes or extenders. Postum, however, was by far the most successful. 
With Grape-Nuts cereal, it had made Post a multi-millionaire, even before the valorization 
scheme42. 

 

 O sentido de “cura”, representado pela significação oriunda das operações 

significantes, ligadas ao produto Postum, funcionou de forma muito eficiente na época. O 

Postum ganhou escala e se tornou líder em vendas nos Estados Unidos. Porém o Postum não 

foi suficiente para realizar o que parecia ser o maior desejo de Charles Post: fazer com que as 

pessoas evitassem o café. Seu apelo publicitário surtiu efeito por um certo tempo, porém a 

relação café-desejo tinha muito mais história e, com o avançar do tempo, o café se consolida, 

de forma global, a partir de grandes corporações como Nespresso e Starbucks. A derrota do 

café frente ao Postum, parece não ter se dado porque, embora inovador, o produto era, de 

certa maneira, café, pois o “lugar vazio” deixado pertencia ao significante “café”, e não ao 

Postum como significante. 

 Mas o que pode estar por trás dessa sólida relação? Porque o café parece ser imbatível, 

mesmo com certas “verdades”, ligadas a pesquisas científicas, apontando o café, sob certos 

aspectos, como um vilão da saúde? A resposta pode estar, entre outras coisas, em seu poder 

de representação, quando atrelado às experiências importantes para os indivíduos, como por 

exemplo os rituais de encontro. Um encontro para um café carrega, em termos de sentidos e 

significados, muito mais do que o ato de se alimentar.  

 E Starbucks compreendeu muito bem o poder da representação das experiências, 

sendo estas o foco central da estratégia de negócios adotada pela empresa, conforme mostram 
                                                
42 Com sua publicidade onipresente, pedante e postura de grandiosidade na propaganda contra o café, Post foi o principal oponente do café e 
amava odia-lo. E ele o difamava nas páginas da revista Tea & Coffee Trade Journal como "o cereal da lama”, como o pior dos cereais. Por 
volta de 1900 havia meia dúzia de outros concorrentes de Post, empresas que produziam opções saudáveis para a substituição do café. 
Durante o período de valorização, várias outras empresas de cereais comercializavam produtos alternativos ao café. Postum foi, no entanto, o 
mais bem sucedido. Com o Grape-Nuts cereais, Post se tornou um multi-milionário, mesmo antes da valorização dos substitutos do café. 
(tradução nossa). 
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as principais obras ligadas à marca, entre elas: Onward: How Starbucks Fought for Its Life 

without Losing Its Soul (2012), The Starbucks Experience: 5 Principles for Turning Ordinary 

Into Extraordinary (2006), It's Not About the Coffee: Lessons on Putting People First from a 

Life at Starbucks (2009) e Leading the Starbucks Way: 5 Principles for Connecting with Your 

Customers, Your Products and Your People (2013). Onward e Leadind Starbucks Way foram 

abordadas como fontes principais do Capítulo VI, contendo a história da marca Starbucks.  

 A análise de Nespresso mostrou que a mesma trabalha também operando sentidos. 

Embora possua outros propósitos, é na relação sentido valor desejo, conforme modelo 

desenvolvido no Capítulo III, que a marca se sustenta, a partir de uma relação de 

comunicação e linguagem, com seu público, entregando aos mesmos experiências associadas 

a rituais ligados do consumo de café.  

 Além da relação com a cultura, com os sentidos e com o desejo, o café ainda possui 

seu efeito estimulante, que revigora e produz energia, funcionando como impulso inicial para 

atividades do dia-a-dia. Esse efeito biológico, quando somado ao efeito de sentido, pode 

produzir uma perfeita combinação, transformando-o em um produto de sólida relação com o 

ser humano de ontem e de hoje. O café atravessou, e poderá atravessar, séculos sem ser 

esquecido, pois sua relação com as práticas sociais se mostra visceral. E a publicidade de 

marcas como Nespresso e Starbucks funciona como potencializador dessa relação. 

 Após esta pequena pausa, para elencar a força do café, é necessário voltar a atenção 

novamente para o Postum como “alternativa ao café”. O falso sentido de “cura”, criado sob a 

circulação de uma sucessão de mentiras acerca do produto (mas também de mentiras outras 

acerca dos possíveis males causados pelo café), logo foi sendo gradativamente desmascarado 

ao longo do tempo. Diante dessa constatação, a “anti-publicidade” feita por Charles Post ao 

café funcionou, em termos de resultados de vendas, por algumas décadas mas. Por outro lado, 

a “anti-publicidade” parece ter promovido o café para as décadas seguintes. O famoso jargão, 

“Falem bem ou falem mal, mas falem de mim” parece ter funcionado para o café.  

 A análise do trabalho de Charles Post, criador do Postum, serve como uma tentativa de 

compreender a publicidade de café às avessas, pois o que Post fazia, através da publicidade de 

seu produto, era operar sentidos ligados ao social e à cultura, mediante um talento notável no 

uso da linguagem publicitária.   

 Como aponta Pendergrast (2010, p. 94):  

 
The Postum Ads, “must use plain words, homely illustration, and… the vocabulary of the 
customer”, Post emphasized. One of his best-known advertising lines, “If Coffee Don’t Agree, 
Use Postum Food Coffee”, drove the coffee man and grammarians wild, but it sold Postum. At 
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the end of every ad Post added a tag line: “There’s a Reason”. It was never clear what this 
sentence mean. Regardless, the phrase found its way into the popular culture of the time43. 
(grifo nosso).  
 

 No trecho de Pendergrast, as palavras em negrito foram destacadas porque dizem 

respeito às relações de sentidos entre o consumidor, o café, o Postum, a cultura, e a linguagem 

da época. As palavras fazem ligação também com um aporte teórico tratado no Capítulo II, 

intitulado A Enunciação Midiática Publicitária e a Midiatização do Produto Café, quando 

trazem uma forte referência às dimensões de tempo, espaço e pessoa. Tais dimensões foram 

estudadas, na publicidade, pelos autores Ivan Santo Barbosa e Eneus Trindade [2007(2003)]. 

Os pesquisadores se debruçaram sobre o estudo das relações de sentidos entre publicidade, 

consumidores e marcas, à luz da teoria da Enunciação de Émile Benveniste, incluindo 

também Fiorin (1999). 

 O estudo feito pelos autores da Teoria da Enunciação Publicitária mostra o quanto as 

dimensões de pessoa, espaço e tempo, quando associadas à lógica de funcionamento dos 

significantes na psicanálise, são importantes para o empoderamento do discurso publicitário 

em campanhas que focam a ressignificação dos espaços e tempos reais, nos quais habitam os 

consumidores dos produtos anunciados. Quando bem feitos, esses anúncios e campanhas 

funcionam como articuladores, por meio dos quais um link de sentido entre vida real e vida 

imaginária é criado, contribuindo para a formação do desejo do consumidor, quando este se 

vê projetado na peça através de um ethos de consumidor ideal. E é isso que Charles Post fazia 

em seus anúncios publicitários, conforme o anúncio, (Fig.07, p. 68). 

 Além da ilustração, há no anúncio um texto organizado em duas colunas. A primeira 

diz:  
 
Postum is the greatest home drink in the world - it brings everybody together. The children 
as well as their elders can enjoy it without fear or harmful effects. Its delicious roasted wheat 
flavor appeals to a variety of exacting tastes. No matter what other drinks you like, you will 
enjoy Postum too. Postum is the perfect hot drink for the children’s supper - friendly to young 
stomachs and absolutely safe for young nerves. Grown-ups, also, will find it the ideal evening 
beverage, and the later the hour the more they will appreciate its soothing warmth and genial 
savor - an ideal invitation to restful sleep. Postum for Satisfaction and Health. “There is a 
Reason” Made by Postum Cereal Co, Inc. Battle Creek Mich. “The home of Happy 
Breakfast”. Sold by good grocers everywhere!44 (grifo nosso). 

                                                
43 Post afirmava que, nos anúncios, era preciso “usar palavras simples, imagens que remetesse ao lar e linguagem do consumidor”. Uma 
de suas frases mais conhecidas "Se o café não combina com você, use Postum Food Coffee", moveu o homem com uma gramática agressiva, 
mas isso também vendeu Postum. No final de cada anúncio Post acrescentava uma frase de efeito: "Há uma Razão". Nunca ficou claro o que 
esta frase significava. Independentemente disso, a frase encontrou seu caminho na cultura popular da época. (tradução nossa).  
 
44 Postum é a bebida mais consumida nos lares do mundo - isto faz com que todos em casa se reúnam. As crianças e os mais velhos podem 
apreciá-lo sem medo ou efeitos nocivos. Seu delicioso sabor de trigo torrado atende a uma variedade de gostos exigentes. Independente de 
qualquer outra bebida que você aprecie, você vai gostar de Postum também. Postum é a bebida quente perfeita para o jantar das crianças - 
adequado para o estômago dos jovens e absolutamente seguro para o sistema nervoso das crianças. Os adultos também vão perceber que é a 
bebida ideal para as noites. Os adultos também vão apreciar o seu calor reconfortante e cheiro genial - um convite ideal para um sono 
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 No texto do anúncio, as palavras foram intencionalmente grifadas por remeterem às 

categorias de pessoa, espaço e tempo, conforme estudadas pelos autores da Barbosa e 

Trindade [2007(2013)] e posteriormente por Trindade e colaboradores. Mais adiante, um 

estudo dessas categorias será aplicado à análise da publicidade de café de Nespresso e 

Starbucks em circulação nas redes sociais digitais. Por enquanto, é importante observar as 

construções e articulações de sentidos em torno do produto café, desde um sentido negativo, 

proposto por Charles Post em suas peças publicitárias sobre o Postum, até outras propostas de 

sentidos positivos acerca do mesmo.  

 Como já dito, o Postum era um “café de cevada” sem cafeína, mas com textura e cor 

semelhantes ao café. Sendo vendido e divulgado como uma alternativa ao mesmo, quase 

como uma variação de café, a exemplo do café descafeinado. O Postum carregava, de forma 

implícita, mas em contradição, os 

sentidos originais associados ao 

significante “café”.  

 Em meio à polêmica acerca do 

café na época, os estudos mostram que 

pouco se observou acerca dos sentidos 

da cafeína e do café em si. O ingrediente 

que dá identidade ao café, enquanto um 

estimulante para atividades noturnas, não 

era ainda possível de ser extraído. Por 

outro lado, o café carregava sentidos 

outros, formados ao longo de séculos nas 

culturas. O café já era um produto 

histórico, cercado de mitos e lendas 

associados ao seu consumo.  

 Sendo, por décadas, a cafeína o 

ponto problemático central acerca da 

bebida, a fórmula de Charles Post 

funcionou de forma perfeita pois, apesar 

de “extrair” o sentido da cafeína, porque a cevada torrada não a contém, ele entrega os 

                                                                                                                                                   
reparador. Postum para satisfação e Saúde. "Há uma razão" Made by Postum Co Cereal, Inc. Battle Creek Mich. “Sua casa merece um café 
da manhã feliz". Vendido nos melhores supermercados e em qualquer lugar! (tradução nossa). 

Anúncio do Produto Postum em cores e ligado ao 
conceito de “família feliz”. 
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sentidos originais do café, porque o Postum mais parecia um café descafeinado, ao invés de 

um produto inovador. A inovação parecia repousar no nível imaginário e simbólico, dizendo a 

seus consumidores, de forma implícita e invertida, que eles não estavam consumindo café. 

Porém o produto apresentava cor, sabor e textura muito parecidos com o produto oponente. 

 A porta, aberta por Charles Post no mundo dos negócios de café, foi logo percebida 

por um Alemão chamado Ludwig Roselius, que conseguiu, mediante um processo 

termoquímico, envolvendo o solvente Benzol, separar a cafeína de grãos verdes. A partir de 

então, o café sem cafeína era originalmente café! Pela primeira vez, o café descafeinado, 

apesar da ausência do elemento que mantém sua identidade, reassume seu lugar e supera uma 

“objeção tecno-científica”. Porém, foi descoberto, logo em seguida, que o solvente Benzol 

poderia causar câncer e, mais uma vez, outro Alemão, chamado Robert Hübner, superou o 

problema criando um novo método de extração da cafeína usando somente água pura 

(PENDERGRAST, 2010, p. 105). 

 A criação do café descafeinado coincide com o que parecia ser o início do fim da 

trajetória de Charles Post. Após uma história de sucesso e muito dinheiro, em Janeiro de 1914 

Post sofre um colapso nervoso, fazendo-o se retirar para seu rancho em Santa Barbara, nos 

Estados Unidos. Sua esposa passa então a comandar os negócios. Em Maio de 1914, Post 

comete suicídio. Segundo Pendergrast (2010, p. 106), há relatos que apontam para uma 

possível causa do suicídio. De acordo com tais relatos, Post cometera suicídio após descobrir 

a infidelidade de sua esposa, trinta anos mais jovem. 

 Após a morte de Post, o Postum, bem como seu discurso apavorante acerca dos 

malefícios do café, ainda sobreviveram por um certo tempo. Após sua morte, sua filha 

Marjorie Merriweather Post, juntamente com seu segundo marido, E.F Hutton inauguram a 

General Foods45. Ironicamente compram, anos depois, a empresa Maxwell House Coffee em 

1928. Eis aí o poder dos sentidos do café, que atravessa séculos e parece nunca deixar a vida e 

a cultura, independente do país ou tempo. Onde há cultura, há café. E foi essa a relação 

estudada nesta pesquisa. Indo mais além, em meio a essa ponte, a pesquisa buscou 

compreender também a importância do desejo, imersos nessa trama imaginária e simbólica, 

ampliada ao universo digital.  

 

 

                                                
45 A General Foods foi, mais tarde, comprada pela Phillip Morris, que compra também a Kraft Inc. Hoje a parte do negócio ligada à 
produção de alimentos, inclusive café, se tornou General Foods International, uma subdivisão da Kraft Foods Corporation.  
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1.3 Da Anti-Publicidade à Publicidade Plena: o Despertar das Grandes Marcas de Café 

 

 Antes de adentrar à compreensão do entendimento da formação do desejo, aplicada ao 

segmento do negócio café, é necessário mais um pouco mais de história. Para uma boa 

compreensão do desejo (compreensão esta que será feita a partir do cruzamento de um rol de 

teorias, a exemplo da Psicanálise Freud-lacaniana e também da Enunciação Publicitária) é 

necessário compreender mais sobre a importância dos sentidos do café na cultura e também 

como esses sentidos foram, ao longo do último século, peças-chave para ressignificações 

feitas pela publicidade. Só então, no próximo capítulo, um salto para a Teoria da Enunciação 

Publicitária será dado.  

 O capítulo sete, do livro de Pendergrast, capítulo este intitulado Growing Pains 

(PENDERGRAST, 2010), será a penúltima referência que sustentará a conclusão deste 

capítulo. O termo Growing Pains é uma expressão muito comum na língua inglesa e faz 

referência às dores que, em função do crescimento, aparecem nas pernas das crianças. Trata-

se de uma metáfora para o contexto de análise, no qual houve muita dificuldade do café em 

ganhar escala logística, sendo distribuído em nível nacional nos EUA. Em razão da 

instabilidade política, gerando logo mais a Primeira Guerra Mundial, as dificuldades de 

crescimento do negócio, em nível nacional, foram muitas. 

 Diante das grandes dificuldades de fortalecimento da logística e também do consumo 

de café em nível nacional, a publicidade surge como uma ferramenta ideal para contribuir na 

solução dos problemas do café na época. É nesse período que se inicia a trajetória de grandes 

marcas distribuidoras, a exemplo das marcas Folger’s, Hills Brothers, Maxwell House, Chase 

& Sanborn, e Arbuckle Brothers. Starbucks, embora muito importante, não aparece nessa lista 

por surgir depois, na década de 70. Mas a análise de Starbucks será tratada, de forma 

dedicada, na primeira parte do Capítulo IV. 

 O contexto da época impactou consideravelmente em uma mudança no consumo de 

café, e é possível identificar alguns pontos importantes, tais como o crescimento de alimentos 

industrializados, oferecidos em embalagens vedadas, e o crescimento do modelo de varejo 

self-service, como o das grandes redes de varejo Walmart e Carrefour. Algo de novo 

acontecia na experiência cultural ligada ao ato de se alimentar. Outros sentidos eram dados 

aos alimentos. As receitas de família passaram a dividir espaço com a forma industrial 

(enlatados e processados) de se alimentar (WELCH & MITCHELL, 2000, p. 01-17).  
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 Outro ponto importante da 

época, a ser considerado, foi o 

aparecimento de cafeteiras industri-

alizadas, como o percolator (Fig.08), 

conhecida no Brasil como Cafeteira 

Italiana. Os sentidos de um mundo 

industrializado passaram também a 

atravessar a alimentação e, com isso, 

levaram também, por similaridade 

metonímica, o significante café. As 

primeiras cafeteiras industrializadas 

evoluem para as cafeteiras muito mais 

sofisticadas do século XXI, como as 

cafeteiras elétricas da linha Nespresso, 

algumas até com conexão Bluetooth e Wifi, o que permite o controle da cafeteira, via 

aplicativo mobile, à distância. Isto prova o quanto os sentidos, ligados ao ato de se alimentar, 

podem ser transformados pelo contexto e cultura de uma época.  

 Há também outro exemplo, a identidade de marca Starbucks carrega os sentidos de 

conectividade, através de redes livres de wifi e tomadas para carregamento de computadores, 

celulares e tablets. Ambos os exemplos serão retomados no Capítulo IV, no objetivo de 

compreender as relações entre cultura, rituais de consumo, comunicação digital e formação do 

desejo no negócio de café. Em meio às particularidades da época, primeira e segunda décadas 

do século XX, o café passa a ser então vendido em embalagens.   
 De acordo com Pendergrast (2010, p. 110):  

 
In 1915 a survey of some 5,500 coffee drinkers revealed that 86 percent bought their coffee 
prepackaged. Together they listed over a thousand different brands. A concurrent survey 
conduced by the National Coffee Roasters Association came up with 3,500 American coffee 
brands. Whether coffee came in a package or not, the American consumer continued to ruin the 
brew by boiling it. Now, however, they could do it conveniently with a pumping percolator.46 
 

                                                
46 Em 1915, uma pesquisa com cerca de 5.500 consumidores de café revelou que 86 por cento dos consumidores compravam café pré-
embalado. Juntos, eles representavam mais de mil marcas diferentes. Uma pesquisa simultânea, conduzida pela Associação Nacional de 
Produtores de Café, revelou 3.500 marcas de café americanas. Se o café vinha embalado ou não, o consumidor americano tinha uma perda de 
qualidade ao ferve-lo. Agora, no entanto, eles podem fazer o café de forma mais saborosa com o percolator. (tradução nossa). 
 

Cafeteira Italiana 
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 Outro ponto importante da época, e que merece destaque, foi o aparecimento dos 

peddlers, palavra da língua inglesa para mascate ou vendedor de porta em porta. Os peddlers 

surgem também como um sintoma da dificuldade de tornar o café um produto de alta 

penetração em nível nacional.   

 A embalagem vedada do café em lata (Fig.09) garantia, quando transportada a grandes 

distâncias, um bom nível de aroma e sabor, o que não era possível na venda á granel. Isto fez 

com que os peddlers de café ganhassem escala e, 

como consequência, crescia também a escala de 

penetração do café a longas distâncias.  

 Como era possível então produzir café para 

ser consumido por um tempo relativamente longo, 

desde sua produção e embalagem, os demais 

processos industriais, ligados ao mesmo, 

evoluíram. Com isso, crescia também o número de 

concorrentes. E quando há concorrência, há o 

excedente de produção. E, como bem sabem os 

estudiosos do marketing, a solução para o 

excedente é a publicidade e a propaganda, 

alinhadas com o planejamento de marketing. Entra 

em cena então o início da era da publicidade de café. É disso que Mark Pendergrast (2010, p. 

109-111) trata no item Brand Proliferation47.  

 Embora Pendergrast se mostre um autor de extrema importância no estudo do café, 

quando o assunto é publicidade de café, vale a pena buscar referências dedicadas 

exclusivamente ao tema. Uma das obras que inclui um histórico sobre a publicidade de café é 

All About Coffee48 (1922) de William Ukers. A obra traz um capítulo intitulado A Short 

History of Coffee Advertising49, dedicado à publicidade de café. No trecho, Ukers afirma, logo 

no início, que, mesmo sem anúncios, o primeiro trabalho de popularização do café veio dos 

médicos, o receitando como um remédio para alguns males, a exemplo das dores de cabeça ou 

do estômago.   

 Vê-se que a imagem do café, desde seu aparecimento, passou por constantes variações 

                                                
47 Proliferação de marcas. 
 
48 Tudo sobre café. Não há, até a presente data, uma versão em língua Portuguesa.  
 
49 Uma breve história sobre a publicidade de café. 

Exemplo de Café Embalado em Lata 
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de sentidos. Ora o produto era considerado um remédio, ora era considerado, pela publicidade 

de Charles Post, uma droga venenosa. Essas variações de sentido acerca da imagem do café 

mostram o quanto o produto possui fortes raízes em diferentes culturas, ao longo do mundo e 

da história. 

 Tanto Pendergrast (2010) quanto Ukers (1922) concordam que o primeiro anúncio 

publicitário do produto café se deu em Londres. Há porém uma divergência em relação ao ano 

da veiculação. Ukers afirma ter sido 1652 e Pendergrast, 1650. Segundo Ukers (1922, p. 34), 

o primeiro anúncio em jornal impresso, The Publick Adviser, data de 1657 e dizia:  
 

In Bartholomew Lane on the back side of the Old Exchange, the drink called Coffee, (which is a 
very wholesom and Physical drink, having many excellent vertues, closes the Orifice of the 
Stomack, fortifies the heat within, helpeth Digestion, quickneth the Spirits, maketh the heart 
lightsom, is good against Eye-sores, Coughs, or Colds, Rhumes, Consumptions, Head-ach, 
Dropsie, Gout, Scurvy, Kings Evil, and many others is to be sold both in the morning, and at three 
of the clock in the afternoon.)50 

 A leitura do trecho acima chama a atenção para um detalhe acerca do discurso na 

publicidade de café. Trata-se da passagem “quickneth the Spirits, maketh the heart lightsom”, 

que significa “Dá vida ao espírito e torna o coração reluzente”. Há uma aproximação muito 

clara entre esse primeiro anúncio de café em mídia impressa e o slogan, dado como missão, 

da Starbucks: To inspire and nurture the human spirit – one person, one cup and one 

neighborhood at a time. Ou seja: “Inspirar e alimentar o espírito através de um copo, uma 

pessoa e um bairro de cada vez.   
 Quando se busca estudar os sentidos do café ao longo dos séculos, para depois 

compreender a formação do desejo na publicidade, é preciso atentar-se para esses sentidos 

que atravessam séculos e gerações. São estes elementos significantes que serão analisados 

adiante como integrantes no processo de formação do desejo que, de acordo com cada 

contexto e público, podem possuir um alto, médio ou baixo valor-gradiente de representação. 

Vê-se então a importância de continuar o aprofundamento dessa análise histórica, compondo 

o corpo desse primeiro capítulo da tese.    
 Após a publicidade de café se iniciar oficialmente na Inglaterra, foi a vez da França, 

em 1672, fazer uso da mesma para promover o café.   

 De acordo com Ukers (1922, p.433), o primeiro anúncio de café na França era muito 

parecido com aquele feito na Inglaterra:  
                                                
50 Em Bartholomew Lane, atrás do Old Exchange, a bebida chamada café, (que é uma bebida muito saudável, que traz excelentes benefícios, 
mata a fome do seu estômago, fortalece-o através do calor, auxilia na digestão, motiva os Espíritos alivia o coração, é bom também contra 
olheiras, tosse ou resfriados, dores de cabeça, Hidropsia, gota, escorbuto e muitos outros é vendida tanto na parte da manhã quanto às três da 
tarde. (tradução nossa). 
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The most excellent Virtue of the Berry called Coffee. Coffee is a Berry which only grows in the 
desert of Arabia, from whence it is transported into all the Dominions of the Grand Seigniour, 
which being drunk dries up all the cold and moist humours, disperses the wind, fortifies the 
Liver, eases the dropsie by its purifying quality, 'tis a Sovereign medicine against the itch, and 
corruptions of the blood, refreshes the heart, and the vital beating thereof, it relieves those that 
have pains in their Stomach, and cannot eat; It is good also against the indispositions of the 
brain, cold, moist, and heavy, the steam which rises out of it is good against the Rheums of the 
eyes, and drumming in the ears: 'Tis excellent also against the shortness of the breath, against 
Rheums which trouble the Liver, and the pains of the Spleen; It is an extraordinary ease 
against the Worms: After having eat or drunk too much: Nothing is better for those that eat 
much Fruit. The daily use hereof in a little while will manifest the aforesaid effect to those, 
that being indisposed shall use it from time to time. 51 

   Já nos Estados Unidos, o primeiro anúncio sobre o café (Fig.10) aparece no jornal 
New York Daily, em 9 de Fevereiro de 1790. 
Conforme se pode constatar, o anúncio não 
continha imagens, somente texto. Assim eram 
feitos os primeiros anúncios publicitários em 
jornal impresso. A partir de 1971, a publicidade 
de café começa a evoluir, de forma mais 
significativa, nos Estados Unidos. Aparecem 
então algumas marcas de café como Osborn's 
Celebrated Prepared Java Coffee e Arbukles’ 
Coffee. 
    Segundo Ukers (1922, p.435), além do 
jornal impresso, outro meio muito utilizado para 
a propaganda de café, nos Estados e Europa, era 
o panfleto, conhecido como handbill (Fig.11, 
p.75). Esses panfletos eram distribuídos em 
praças públicas e também em ruas com alto fluxo de pessoas. A imagem, na página seguinte, 
mostra o primeiro panfleto distribuído na Inglaterra, em 1872. Nos Estados Unidos, com o 
avanço da tecnologia gráfica, esses panfletos passaram a conter cores e um design mais 
aprimorado.   
 Outro ponto a ser novamente destacado, envolvendo anti-publicidade do café, feita por 
Charles Post, aparece também antes do Século XX, quando foi sugerido o “cereal matinal” 
como um substituto ao café, porém o cereal não se consolidou com tanta intensidade como na 
era de Post, quando os meios de comunicação já se mostravam tecnicamente mais evoluídos.  

                                                
51 O maior benefício do café. O café é um grão que só cresce no deserto da Arábia, de onde é transportado para todos os domínios do Grand 
Seigniour. O café levanta o humor, evita as flatulências, fortalece o fígado, alivia a hidropisia. Sua qualidade de purificação o torna um 
remédio soberano contra a coceira e problemas no sangue. O café refresca o coração e fortalece suas batidas, alivia dores em seu estômago; 
É bom também contra as indisposições do cérebro. No clima frio, úmido e pesado, o vapor que sobe fora dele é bom contra o olhos 
lacrimejantes e zumbido nos ouvidos. Além do mais, o café é excelente também contra a falta de fôlego, problemas no fígado, e as dores no 
baço. É uma bebida extraordinária contra os vermes. Depois de ter comido ou bebido demais, nada melhor que o café para aliviar. O uso 
diário desta bebida em pouco tempo irá manifestar o efeito acima referido. Mas, aos que apresentarem indisposição ao café, devem usá-lo de 
vez em quando. (tradução nossa). 

Primeiro Anúncio de Café no EUA 
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 Abaixo (UKERS, 1922, p. 438), um dos textos publicados em jornal buscava 
desmentir as afirmações negativas acerca do café que, por ser um estimulante, carregava 
sentidos ligados à drogas como a morfina e o álcool:  

"if coffee works havoc with your nerves and digestion, it is because you are not using a fresh 
roasted, thoroughly cleaned, correctly cured coffee. Our method of preparing gives you the 
strength and aroma without its nerve-destroying qualities." A well known coffee packer 
advertised, "Our coffee is free from the dust and bitter tannin—the only injurious property in 
coffee." Still another packer informed the consumer that "by a very special steel cutting 
process" he sliced the coffee beans "so that the little cells containing the volatile oil (the food 
product) are not broken.” 52 

 Vê-se então que o café sempre esteve, ao longo de sua história, em meio a uma guerra 

de sentidos, entre o bem e o mal. E o discurso 

científico mudava conforme o avanço do 

tempo e de acordo com as técnicas de análise. 

 Atualmente, a ciência parece ter 

chegado a um consenso definitivo acerca do 

café que, se consumido de forma moderada, 

faz muito bem à saúde, conforme aponta a 

pesquisadora Irene Fernandez Ruiz, em um 

artigo intitulado Moderate Coffee Drinking is 

Associated with Lower Risk of Death from 

CVD53, artigo publicado em 2016, na revista 

norte-americana Nature.   
 Outro ponto importante na história do 

café foi o aparecimento das associações. 

Entre elas a NCA 54  (National Coffee 

Association) e a ICO55 (International Coffee 

Organization). Fundada em 1911, nos 

Estados Unidos, a NCA tem por objetivo produzir ações que favoreçam o consumo de café, ou 

seja, favorecer ações ao encontro do desejo pelo produto. Entre essas ações estão: Fomentar 
                                                
52 Se o café provoca estragos em seus nervos e digestão, é porque você não está usando um café fresco torrado  e de boa qualidade. O nosso 
método de preparação dá-lhe força e aroma, sem prejudicar o bom funcionamento de seu sistema nervoso." Um fabricante de café alertava: 
"O nosso café está livre da poeira e tanino, o único componente prejudicial que amarga o café." Ainda um outro produtor de café embalado 
dizia que "por um processo de corte de aço muito especial" cortou os grãos de café "de modo que as células pequenas contendo o óleo volátil 
(o produto alimentar) não fossem quebrados”. (tradução nossa).  
 
53Consumo moderado de café está associado com baixo risco de mortes por doenças cardiovasculares.  
http://www.nature.com/nrcardio/journal/v13/n2/full/nrcardio.2015.189.html, acessado em 15 de Julho de 2016, às 16:50.  
 
54 www.ncausa.org   
 
55 http://www.ico.org/ 

Publicidade de Café em Panfleto Ilustrado 
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ações publicitárias; Apoiar algumas pesquisas científicas que apontam o consumo moderado 

de café como um benefício à saúde; promover encontros internacionais para discutir 

diferentes temas acerca do produto, entre outras ações.  
 Resultado do primeiro Acordo Internacional do Café (ICA, International Coffee 

Agreement), assinado em Nova York em 1962, a ICO (International Coffee Organization) é 

mais recente e sua fundação, com colaboração das Nações Unidas, data de 1963, em Londres. 

Diferente da NCA, a ICO tem como objetivo aprimorar, em nível internacional, a cooperação 

entre as nações que produzem e distribuem o produto café. A ICO já foi dirigida pelo 

brasileiro e ex. Ministro da Agricultura Robério Oliveira Silva.   
 Além de formatos de material publicitário, e também dos eventos e instituições, a 

história da publicidade de café contempla também uma passagem que não pode passar 

desapercebida. Trata-se do lançamento do Arbuckles’ Ariosa, o café vendido em embalagem 

da norte americana Arbuckles’. O lançamento do Ariosa, apesar de ter se dado no século XIX, 

é de extrema importância na história do café, pois está relacionado a um ganho considerável 

de escala nacional nos EUA. Ao ganhar escala, o consumo do café embalado passa a fazer 

parte de diferentes culturas, impactando em suas práticas sociais e também de rituais de 

encontro, nos quais o café aparecia como um elemento de aproximação e ligação dos 

indivíduos.  
 Ainda sobre a Arbuckles’ (comandada por Will Jamison, em 1912, após a morte de 

John Arbuckle), outra passagem de extrema importância na história da publicidade de café é o 

aparecimento de James Walter Thompson, criador da renomada agência de publicidade JWT. 

 Segundo Pendergrast (2010, p. 127),  

Jamison and his executive, G.H. Eiswald, hired the J. Walter Thompson Agency (JWT), where 
dynamic young creative types sought to bring research, psychology, and a “scientific” 
approach to advertising. In 1912 JWT’s Stanley Resor and his top copywriter, Helen 
Lansdowne, arrived from the company’s Cincinnati branch to take over the Manhattan 
operation. One of their first tasks was to create a campaign for the new Arbuckle blend. It was 
not really new, they learned, but had been the preferred personal drink of John Arbuckle, who 
had given the blend as a Christmas gift to a limited circle of acquaintances. 56 

                                                
56 Jamison e seu executivo, G. H. Eiswald, contratou a Agência J. Walter Thompson (JWT), onde jovens criativos lançaram mão de 
pesquisas de mercado ligadas à psicologia como uma abordagem "científica", estendida à publicidade. Em 1912, na JWT, Stanley Resor e 
seu copywriter top Helen Lansdowne, chegaram da empresa de Cincinnati para assumir a operação em Manhattan. Uma de suas primeiras 
tarefas foi a de criar uma campanha para o novo café misto da Arbuckles. O que faziam não era realmente novo, mas eles aprenderam ainda 
mais com a bebida preferida de John Arbuckle, que dava o café misto como um presente de Natal para um círculo limitado de conhecidos. 
(tradução nossa). 
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 Thompson, na qualidade de um 

dos publicitários da época com maior 

renome, foi um dos responsáveis pela 

entrada do café na publicidade, feita de 

forma profissional e com base em uma 

profunda observação do mercado, no que 

se refere a detalhes da cultura e das 

práticas sociais da sociedade norte 

americana. Naquele momento, a indústria 

de café conheceu o relevante papel da 

publicidade, no que tange à arte de causar, 

ou pelo menos tentar causar, mediante 

jogos envolvendo valores e sentidos, os 

desejos dos consumidores. Ainda sobre os 

sentidos, foram trabalhados os sentidos 

ligados à figura da mulher (Fig.12) e o 

papel da mesma na decisão de compra. 
   Novamente Pendergrast (2010, p. 128) ilustra:  

Resor recognized that the ads must appeal primarily to women, who bought most food and 
coffee. “Even before a woman tastes it, she will have made up her mind that it is unusually 
good and that it is the coffee she has been looking for.” Coffee offered a fertile field for such 
advertising, Resor argued. The fact that people spend an amount of money for coffee out of 
proportion to their incomes… in spite of the hight costs and the sensational advertising done 
by Postum” boded well for Aro.57 

 O apelo ligado ao uso do significante “mulher”, nas peças publicitárias feitas por 

James Thompson, mostra o quanto o publicitário soube articular os sentidos, significados, 

significantes e valores presentes na época, com o objetivo de transformar essa articulação em 

desejos e, consequentemente, em lucro para o anunciante.   

 No anúncio em questão (Fig. 12), o texto diz:  

Serve this coffee. Get all the enjoyment good coffee can give. Millions of housekeepers who 
know the importance of getting the right coffee, buy Arbuckles’. Today more Arbuckles’ is 
sold than all other packaged coffees combined and the demand is steadily increasing. From the 

                                                
57 Resor percebeu que os anúncios deviam ser direcionados principalmente às mulheres, que compravam os alimentos, e também o café. 
"Mesmo antes de experimentar, ela irá se lembrar que o café é excepcionalmente, o café que ela estava procurando." O café oferecia uma 
oportunidade fértil para esse tipo de publicidade, Resor argumentou. Ademais havia o fato das pessoas investirem seu dinheiro com alguns 
tipos de cafés caros, que não condiziam com seus rendimentos…, mesmo apesar do alto valor investido por Post em sua publicidade 
sensacional do Postum. Havia então "uma boa perspectiva de mercado para Aro”. (tradução nossa). 

Representação da Mulher em Anúncios do Café Arbuckles 
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moment it was brought out it was an immediate success. For three generations, it has held first 
place as the most popular coffee in America. Make your coffee earn lovely gifts for you. 58 
(itálico do autor, grifo nosso em negrito). 

 Na primeira e segunda décadas do século XX, uma nova marca de café, pertencente à 

Arbuckles’, possuía um sentido especial. Trata-se da marca Yuban (Fig.13). Mediante uma 

associação significante feita pela publicidade, Yuban foi transformada em um “produto-

presente”. Yuban era tida como um café “para ser doado” aos amigos mais próximos, na 

época do Natal. Devido a esse fato, o café foi apelidado de Christmas Coffee.  

 A estratégia de transformar um 

alimento em “presente” é ainda hoje aplicada a 

outros produtos e marcas, tais como os 

chocolates Kopenhagen e Lindt e também aos 

cafés da Nespresso. Apesar de ter sido um 

ícone muito forte na publicidade da empresa 

Arbuckles’, há poucos registros históricos 

acerca da marca de café Yuban, líder no início 

do século XX nos EUA. Yuban continua sendo 

comercializado nos EUA como um Café 

Premium.   
 A entrada de James Thompson e da 

JWT no universo da publicidade de café foi de extrema importância para a história do mesmo, 

no que tange à ressignificação como um produto de marca, em grande escala e em nível 

nacional (EUA) e posteriormente mundial, com Starbucks e Nespresso. Outro aspecto do 

impacto direto do produto na vida do consumidor foi certamente a venda do café já torrado e 

embalado em lata ou pacotes de papel.  

 O que antes era vendido à granel e sem a torra (“café verde”), passou a ser vendido 

praticamente pronto para o consumo. O café acompanhou então o contexto, acompanhou a 

cultura que, com o advento da industrialização e urbanização, passava por grandes 

modificações, no século XX. E o ápice dessa trajetória foi o aparecimento dos cafés em 

cápsula e instantâneo, preparados em menos de um minuto para o consumo na vida agitada 

das grandes cidades.   

                                                
58 Sirvam este café. Obtenha todo o prazer que o bom café pode dar. Milhões de donas de casa, que conhecem a importância de usar o café 
certo, compram Arbuckles '. Atualmente Arbuckles’ é líder de vendas no segmento de cafés embalados e a procura não pára de crescer. A 
partir do momento em que foi lançado, já foi um sucesso imediato. Por três gerações, ocupou o primeiro lugar como o café mais popular nos 
Estados Unidos. Deixe o café proporcionar momentos felizes para você. (tradução nossa). 

Embalagem do Café Yuban, vendido nos EUA 
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 O gráfico abaixo (Fig.14) está presente na obra All About Coffee (1922, p.441), de 

Ukers,  e mostra o crescimento do consumo de café, em comparação a seus substitutos, ao 

longo dos anos. Vale ressaltar novamente o quanto a publicidade de Thompson desempenhou 

um papel central nesse crescimento.  

 O mesmo capítulo, intitulado Short History of Coffee Advertising, da obra All About 

Coffee (1922) traz, no item Advertising by Various Mediums, dados acerca da amplitude a 

qual o café ganhou na publicidade, conforme aponta Ukers (1922, p.443): 
 
 
Billboard and other outdoor advertising, also car cards, are being used to a considerable extent 
for coffee publicity. Painted outdoor signs have been the back-bone of one middle-west 
roaster's campaign for a number of years. Both car cards and billboards are growing in 
popularity because they enable the coffee packer to reproduce his package in its natural colors 
and permit also of striking displays. Such firms as Arbuckle Brothers, New York; Dayton 
Spice Mills, Dayton, Ohio; W.F. MCLaughlin & Company, Chicago; the Puhl-Webb 
Company, Chicago; the Bour Company, Toledo; B. Fischer & Company, New York; and the 
Cheek-Neal Coffee Company, Nashville and New York, are consistent users of this character 

Crescimento do Consumo de Café 
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of advertising. Electric signs also have proved effective for coffee advertising. Reproductions 
of some characteristic outdoor and car-card advertisements are to be found in these pages.59 

 Entre os meios mais utilizados na publicidade de café, na primeira metade do século 

XX, está o outdoor ou billboards (Fig.15), nome dado ao mesmo no meio publicitário norte-

americano. O anúncio abaixo data de 1922. A Maxwell House Coffee foi um dos grandes 

players norte-americanos a disputar espaço na já badalada publicidade de café. Com o 

advento da energia elétrica, os anúncios das marcas de café passaram também a contemplar 

recursos mais sofisticados, incluindo luz elétrica sobre o outdoor, realçando a marca também 

no período noturno.    

 Ao longo dos anos, o consumo de café crescia e se tornava cada vez mais significativo 

para a massa. O período da grande circulação publicitária do produto, primeira metade do 

século XX, mostra que o sentido de consumir café vencia a sua “anti-publicidade”, promovida 

por Charles Post em uma época anterior. O “significante café” retomava então seu lugar na 

cultura, uma cultura já penetrada pela profissionalização da atividade publicitária. A partir 

daí, a história mostra que não houve mais uma grande e significativa promoção de 

desligamento do café do cotidiano dos consumidores.   
 No Capítulo IV, intitulado Um Olhar sobre Nespresso e Starbucks: Duas Gigantes do 
                                                
59 Painéis e outros tipos de publicidade ao ar livre, como placas em automóveis, foram utilizadas de forma considerável na publicidade de 
café. Por vários anos, outdoors pintados integravam o núcleo estratégico da campanha de um produtor de cafés do meio-oeste dos EUA. 
Ambos os formatos publicitários, placas em carros e outdoors cresciam em popularidade, porque permitiam ao fabricante de café reproduzir 
a embalagem de seu produto em cores naturais, além de outras exibições impressionantes. Empresas como a Arbuckle Brothers, New York; 
Dayton Spice Mills, Dayton, Ohio; W. F. McLaughlin & Company, de Chicago; Puhl-Webb Company, também de Chicago; Bour Company, 
Toledo; B. Fischer & Company, New York; Cheek-Neal Coffee Company, Nashville, usaram tais modelos e formatos. Sinalizadores elétricos 
provaram também serem eficazes para a publicidade de café. Reproduções de algumas propagandas ao ar livre podem ser encontrados nestas 
páginas. (tradução nossa). 

Outdoor da Maxwell House Coffee nos EUA 



Capítulo I: Laços Históricos entre Café, Desejo e Cultura                                                                                    Tese de Doutorado - Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   81 

Café e a Busca pelo Desejo do Consumidor, será apresentada a história do consumo de café, 

desde a segunda metade do século XX, período o qual se fortaleceram as mídias de massa, até 

o momento atual, momento em que a publicidade de café ganhou lugar nas redes sociais 

digitais.   
 Nas redes sociais, foram analisadas, nesta pesquisa, as formas de comunicação 

humana, feita pelos próprios consumidores do produto, e também pelos agentes da marca, 

mediante o trabalho em fanpages, e técnicas não humanas, promovidas pelo trabalho dos 

algoritmos no universo digital, que muitas vezes se passam por consumidores, emitindo 

discursos e interagindo com consumidores reais. Porém, antes de abordar esse tema do 

Capítulo VI, é necessário ainda explorar um pouco mais sobre as relações dadas entre os 

sentidos do produto café e a relação desses sentidos com a cultura. Após esta relação ser 

demonstrada de forma eficiente, será o momento de promover um salto maior, através de uma 

incursão na Psicanálise de Freud e Lacan, visando compreender os fatores que impactam a 

formação do desejo do consumidor pelo produto café, formação esta que dificilmente pode ser 

compreendida sem contemplar uma análise sobre o impacto do discurso publicitário, 

sustentado na relação sentido-valor-desejo.   
 Um segundo momento, interessante na história do café (e esse momento tem muito a 

ver com a cultura, com a arte e com a publicidade), é apontado na obra Mark Pendergrast. 

Trata-se do capítulo nove, intitulado Selling an Image in the Jazz Age60 (PENDERGRAST, 

2010, p.143-164). Assim como o café impactou na remodelação de ordem política na Europa 

do Século XVII, impactando inclusive no aparecimento da esfera pública61 e do Iluminismo, 

outro momento significativo, ligado ao café nos EUA, foi sua relação com o Jazz e com o 

Blues.  
 Mas, antes de entrar diretamente na relação entre Jazz e café, é necessário contemplar 

um importante acontecimento que impactou, de forma indireta, a relação do Jazz com o café. 

Trata-se de uma emenda feita na constituição dos EUA, em 1917. Essa emenda constitucional 

proibiu o álcool em solo americano. Em 1917, a proposta passou no congresso e, em 1919, 

começou a vigorar em todo território norte-americano.   

 Pendergrast (2010, p. 143) diz: 

                                                
60 A venda de uma imagem na era do Jazz. 
 
61 Sobre esse tema, ver a obra Mudança Estrutural da Esfera Pública: Investigações quanto a uma Categoria da Sociedade Burguesa, de 
Habermas. 
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During World War I the American temperance movement had persuaded Congress that 
the use of grain to make alcohol was an unpatriotic waste of potential food. Along with 
long-term pressure from the temperance movement, this argument pushed the legislature 
to pass the Eighteenth Amendment to the Constitution in 1917, prohibiting the 
manufacture and sale of alcoholic beverages in the United States. In January 1919 the 
amendment was ratified by the states and went into effect the following year, along with 
the Volstead Act to enforce it. Most coffee man rejoiced assuming that their beverage 
would replace booze as the preferred pick-me-up on social occasions. “I believe there are 
great possibilities in coffeehouses succeeding the saloon as community center” one roaster 
said.62  

 

 Um segundo fator importante, ligado ao crescimento do café, na década de vinte, nos 

EUA, foi o crescimento da mobilidade dos norte-americanos. Com um número maior de 

longas rodovias, mais e mais pessoas optavam pelo consumo do café como um estimulante, 

que os mantinha acordados e atentos à estrada. Nos pontos de venda de café, às margens das 

estradas, a publicidade de café já não escapava mais aos olhos dos viajantes. 

 Foi também nessa época, 1919, que outro fato curioso aconteceu. Uma campanha 

publicitária, de âmbito nacional, foi lançada pela extinta agência de publicidade N.W.Ayer & 

Son. O fato pode ser considerado curioso, devido a essa campanha ter sido financiada pelos 

cafeicultores brasileiros. Mediante uma taxa cobrada a cada saca de café exportado, a 

campanha foi financiada não para o mercado brasileiro, mas sim para os consumidores norte-

americanos. Todos os fatores apontados acima demonstram uma estreita relação com a 

cultura, com o tempo e com as práticas sociais de uma época emblemática para o consumo de 

café, trazendo novamente à tona o fortalecimento das coffeehouses, agora nos EUA da 

primeira guerra, da publicidade e também da cultura de massa, de onde emergiram 

movimentos como o Jazz.  

 No capítulo citado acima, Pendergrast (2010, p.146) traz um item intitulado The 

Coffeehouse Resurgence, no qual argumenta sobre o fortalecimento das casas de café nos 

EUA. No mesmo trecho, o autor cita um artigo63, publicado no jornal The New York Times, 

sobre a relação entre o consumo de café e a era do Jazz, nos EUA: “Coffee Officially entered - 

and helped to create - the jazz age. The article stated”. 

 Com participação cada vez maior na cultura, os sentidos ligados ao consumo de café 

passam novamente a influenciar a arte, em especial a música. Canções de Jazz como You’re 
                                                
62 Durante a I Guerra Mundial, o contexto pressionou o Congresso norte-americano a proibir o uso do álcool. Junto com a pressão de longo 
prazo, este argumento empurrou o governo a aprovar a Décima Oitava Emenda à Constituição em 1917, proibindo a fabricação e a venda de 
bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Em janeiro de 1919, a alteração foi ratificada pelos Estados e entrou em vigor no ano seguinte, 
juntamente com a Lei Volstead. Os fabricantes de café regozijaram-se ao verem uma possibilidade para o café assumir o lugar do álcool, 
como um substituto a este em ocasiões sociais. "Eu acredito que há um grande possibilidade das cafeterias assumirem a função de lugar de 
encontro, que antes era também dos bares ", disse um fabricante. (tradução nossa). 
 
63 Artigo publicado em 1923, intitulado “Coffee-Drunken New York”. 
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the Cream in my Coffee64, escrita por Ray Henderson e gravada por Annette Hanshaw, em 

1928, nos EUA, fizeram grande sucesso na época. É curioso observar que, em 1732, Johann 

Sebastian Bach, já havia feito algo parecido em uma composição denominada Coffee Cantata. 

 A entrada do Jazz no mundo do café, e vice-versa, trouxe impactos significativos para 

a cultura de massa. O café influenciava composições, operando nelas a lógica metonímica dos 

significantes. O café funcionava também como um produto que atraía pessoas para as 

coffeehouses. O ritual de encontro, atrelado ao consumo de café e da arte, era movido pelo 

desejo dos indivíduos de ali estarem. E lá estavam porque o ritual fazia sentido, operava 

significados atrelados a experiências de 

satisfação de parte de seus desejos.  

 E a publicidade trabalhava em 

paralelo, buscando reafirmar práticas 

culturais repletas de sentido e significado. 

Quando bem combinados, entre si, a 

associação entre significantes do jazz, 

significantes do café, significantes do 

entretenimento (Fig.16.) e da vida dos 

sujeitos, essa combinação podia provocar o 

desejo dos consumidores.  

 Vale a pena ressaltar que essa 

estratégia de unir significantes da cultura, 

visando, mediante o uso do discurso 

publicitário, causar os desejos dos 

consumidores, atraindo sua atenção para uma determinada marca, é ainda muito utilizada por 

grandes marcas de café já estabelecidas, a exemplo de Nespresso e Starbucks.  

 No caso de Starbucks, há uma forte relação de sentido entre o café e a música. Muitas 

das lojas da Starbucks oferecem uma trilha de Jazz, em som ambiente, nos espaços de 

consumo. Mas há também outros significantes participando da construção da significação no 

consumo do café e da marca Starbucks, porém estes serão apresentados no Capítulo IV, no 

qual serão discutidos os discursos publicitários de ambas as marcas. Antes de partir para a 

                                                
64 Você é a crema de meu café. 

Cartaz sobre Evento de Jazz nos EUA  
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análise dos cases, é necessário ainda conhecer um pouco mais sobre a publicidade de café na 

primeira metade do século XX.  

 Depois de assumir um lugar significativo no mercado de café, nos EUA, com a morte 

dos fundadores, a empresa Arbuckles’ inicia um declínio em participação de mercado, devido 

a problemas na gestão da marca. Outro fator importante, ligado ao declínio foi o 

cancelamento do contrato com a agência de publicidade JWT, que já havia aprendido a fazer, 

de forma bem sucedida, a publicidade de café nos EUA. Ao declinar, Arbuckles’ deixa um 

vazio no mercado, lugar ocupado pela concorrente Maxwell House, nova conta da JWT. Essa 

passagem mostra o quanto o café percebeu a importância e o peso da publicidade. A 

publicidade norte-americana passou a compreender os mais apurados sentidos do produto 

café. Em outras palavras, os publicitários aprenderam a lidar com os significantes e 

compreenderam o quanto os significantes, quando operados em cadeia, são elementos 

importantes para despertar os desejos, bem como os sentidos e significados de satisfação dos 

mesmos. 

 Mark Pendergrast (2010, p. 156), ajuda a melhor compreender esse trabalho da 

publicidade quando afirma:  

 
Another factor may have been the Thompson agency’s increasingly sophisticated 
manipulation of potential consumers through a combination of surveys and 
psychology. In 1921 the J. Walter Thompson agency hired John B. Watson, famed as the 
father of behaviorism, a new school of psychology emphasizing how positive or negative 
stimuli that evoked fear, rage, or love. “Tell [the consumer] something that will tie [him] 
up with fear, something that will stir up a mild rage, that will call out an affectionate or 
love response”. Once surveys revealed which buttons to push, “any object or person in the 
world can be made to call out a love any man, starting at birth, into any kind of… being 
upon order.”65 (grifo nosso). 

 

 Vê-se, por meio da passagem acima, que a plenitude da publicidade de café se inicia 

na primeira metade do século XX, quando a publicidade passa a ser bem mais sofisticada, 

buscando inclusive o apoio de outras áreas, a exemplo da Psicologia e das pesquisas de 

mercado. Ao se associar à Psicologia, a publicidade ousa ainda mais sua estratégia em direção 

ao desejo do consumidor, buscando representar, no discurso, os significantes que melhor 

serviam para a significação e transporte dos sentidos em uma dada época e cultura.  

                                                
65 Outro fator que pode demonstrar o quanto a agência Thompson trabalhou a manipulação de potenciais consumidores está no fato da 
agência ter feito uma combinação entre psicologia e pesquisa de mercado. Em 1921 a agência J. Walter Thompson contratou John B. 
Watson, conhecido como o pai do behaviorismo, uma nova vertente da psicologia focada em estímulos positivos ou negativos que evocavam 
sentimentos como o medo, a raiva, ou o amor. “Diga [ao consumidor] algo que vai amarrar [ele] no medo, algo que vai provocar uma raiva 
leve, que irá chamar uma resposta carinhosa ou de amor”. Uma vez que as pesquisas revelam quais botões apertar, "qualquer objeto ou 
pessoa no mundo pode ser usado para despertar amor de qualquer tipo no homem… levando-o a responder os estímulos. (tradução nossa). 
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 Ao mapear esses significantes, sentidos e significados, as pesquisas de mercado 

traziam, de certa forma, uma espécie de desenho da cultura e das práticas sociais, 

metaforizadas em peças publicitárias de mídia impressa ou eletrônica.  

 Conforme aponta Pendergrast (2010, p. 157): 
 

“Moreover, the surveys revealed that 87 percent of the housewives cited flavor as the 
important factor in their brand choice. Yet, “it is extremely difficult for the average person 
to make clear distinctions where flavor is concerned.” Young concluded that although 
women might think they were buying flavor, they really sought social status. 66 

 

  Na passagem acima é 

possível já identificar o jogo de 

sentidos, no qual, por meio do 

discurso publicitário, o café 

passou a estar envolvido. Mais 

que sabor, o que estava em 

destaque era a representação do 

status social, até hoje presente 

na publicidade do café 

Nespresso. 

 No anúncio ao lado 

(Fig.17), a representação dos 

elementos sabor e status social 

são claros à uma análise apurada 

do discurso publicitário. Entre 

os mesmos estão o traje social e 

a figura elegante George 

Clooney, direcionando seu olhar 

desejante para o “pleasure 

inside” dentro da xícara de café, proposta esta corroborada pelo texto do anúncio.  

 Outros elementos também podem funcionar como significantes, servindo como base 

(dentro de uma cadeia) para o transporte de sentidos que participam da construção de 

significações e significados. Esses elementos são os dêiticos de pessoa, espaço e tempo, 
                                                
66 Além disso, as pesquisas revelaram que 87 por cento das donas-de-casa citaram o sabor como um fator importante na escolha da marca. 
No entanto, "é extremamente difícil para as pessoas fazerem distinções claras acerca dos sabores”. Young concluiu que, embora as mulheres 
pudessem pensar que estavessem comprando sabor, elas realmente estavam em busca de status social. (tradução nossa). 

Anúncio de Nespresso com George Clooney 
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trabalhados na teoria da Enunciação Publicitária de Barbosa e Trindade [2007(2003)], tema 

do próximo capítulo.  

 Após um detalhado percurso, acerca da história do café, do seu aparecimento na 

Etiópia até o encontro com a publicidade, feita de forma profissional desde a primeira metade 

do século XX, é o momento de iniciar uma análise mais apurada e profunda, acerca de 

algumas particularidades da publicidade em si, que serão desdobradas para o segmento do 

produto café, visando identificar  aspectos de impacto na formação do desejo. Para tanto, a 

porta de entrada para esta jornada será a passagem pela Teoria da Enunciação Midiática 

Publicitária, ampliada às teorias sobre midiatização, Psicanálise Lacaniana e as dimensões do 

consumo midiatizado de Trindade e Perez (2014, pp. 3109-3117), no sentido de compreender 

os possíveis gradientes de valor, ligados, de certa forma, aos significantes que, mediante uma 

dinâmica de valor e sentido, impactam na significação necessária à formação dos desejos na 

publicidade de café em circulação e em fluxo na comunicação digital de redes sociais, como o 

Facebook. 
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Capítulo II: A Enunciação Midiática Publicitária e a Midiatização da   

Publicidade de Café 

 

 A noção de fenômenos comunicacionais mais amplos e complexos em comunicação 

pode ser melhor compreendida a partir da leitura de trabalhos como os do professor e 

pesquisador Antônio Fausto Neto, por meio de seu texto As Bordas da Circulação (2010, p. 

55-69), publicado em de 2010, na revista ALCEU. No artigo, Fausto Neto argumenta sobre a 

importância de se pensar uma instância nebulosa que permeia os caminhos tortuosos da 

produção de sentidos em comunicação a qual ele entende como “terceiro polo”, intervalo ou 

circulação propriamente dita.   
 De acordo com Fausto Neto (2010, p. 55-57), o intervalo mencionado foi, a muito 

tempo, ignorado pelos clássicos estudos de comunicação, como é o caso das abordagens 

funcionalista e frankfurtiana, que entendiam o processo de comunicação como uma mão 

única, ou seja, um fluxo originado no emissor em direção a um receptor passivo, obedecendo 

comandos codificados pelos produtores das mensagens. Nada (ou pouco) se falava sobre o 

intervalo entre os polos da emissão e da recepção.   
 O que acontece neste intervalo? Antes, nos meios massivos, as ações presentes nesse 

intervalo não podiam ser verificadas, porém agora, com as novas tecnologias digitais, esse 

intervalo pode ser observado de forma empírica, mediante ferramentas de análises, como a 

Stilingue. Quais são as implicações, oriundas das trocas simbólicas, efetuadas pelos receptores 

em nível social? Qual a importância dos algoritmos, quando impactam na comunicação 

digital? Em qual medida o cotidiano funcionaria como suporte para as reelaborações oriundas 

do contato dos receptores com as diferentes mensagens produzidas por diferentes mídias?  
 Estas são questões recentes dentro da comunicação. Elas ganharam corpo e foram 

aprofundadas com o advento das novas abordagens teóricas, como é o caso da abordagem 

sociocultural, que considera a cultura como um fator determinante para o entendimento das 

trocas simbólicas promovidas pela comunicação e a produção de sentidos presente nas 

mensagens. Na circulação, emissores e receptores criam embates numa zona intermediária 

(FAUSTO NETO, 2010).   
 A presença da circulação das mensagens (incluindo aí as operações dos significantes 

em cadeia) entre o emissor e o receptor ou entre os próprios receptores, possibilitaria então 

uma nova forma de entender a configuração do processo de comunicação em um contexto 

cada vez mais midiatizado. Observar a zona antes insondável é o principal objetivo dos 
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estudos ligados à circulação.   
 Fausto Neto (2010, p. 56) continua a discussão sobre a evolução do lugar da recepção 

no referido artigo:  
Convém lembrar que noções sobre a recepção (apesar das diferentes nomenclaturas 
conceituais utilizadas ao longo das ultimas quatro décadas) surgem com a emergência 
das tecnologias e sua consequente conversão em meios de comunicação que repercutem 
sobre a organização social e seus processos de interação. (grifo nosso) 

 
 É sabido que o aparecimento das novas tecnologias de comunicação, a exemplo dos 

dispositivos e aplicativos, promoveu novos fenômenos que não mais podem ser totalmente 

explicados pelas teorias tradicionais. E a principal questão, em meio a esses fenômenos, 

parece ser a complexidade, na qual os sentidos são agora produzidos. Tal evolução trouxe a 

dificuldade de compreender trajetórias dos fluxos de sentidos, que podem apontar para 

inúmeras direções. 

 Ao pensar a complexidade da comunicação no século XXI é preciso necessariamente 

considerar alto número de vias (meios) nas quais as mensagens circulam. Há de se considerar 

também o alto número de mensagens e a infinidade de ligações entre os meios, entre as 

mensagens, seus receptores-emissores e principalmente as ligações desse conjunto com a 

subjetividade e com o contexto dos sujeitos, que também são consumidores. Ademais, é 

preciso pensar o receptor como consumidor não somente de produtos tangíveis, mas um 

consumidor participante da produção de sentidos e significados.  
 No contexto da comunicação, quando se pensa no termo “sentido" ou “sentidos”,  

operados via significantes em cadeia, pensa-se também nas formas pelas quais estes sentidos 

são produzidos e postos em circulação, ou melhor, nas condições e contextos que favorecem 

a produção de sentidos. Indo mais além, no que se refere às diversas possibilidades, nas quais 

se dá a produção de sentidos em comunicação, em especial quando se pensa na análise do 

receptor como parte deste conjunto, é válido destacar aqui um importante estudo, iniciado em 

2003 pelos pesquisadores  da ECA/USP Ivan Santo Barbosa e Eneus Trindade. Estudo este 

intitulado Enunciação Publicitária que, a partir de 2008, inicia um avanço para além da 

instância da emissão.   
 As publicações resultantes do estudo que concebe a Teoria da Enunciação 

Publicitária, no polo da emissão, podem ser verificadas em Barbosa e Trindade (2003); 

Trindade (in Barbosa, 2005, p.85-93); Trindade e Perez (2010); Trindade e Annibal (2007) e 

Trindade e Barbosa (2007). Este é o conjunto de referencias sobre a Teoria da Enunciação 

Publicitária, desenvolvida por Barbosa e Trindade [2007(2003)] com base em um autores 
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como Charles Bally (1951), Roman Jakobson (1989) e Émile Benveniste 

[1988(1966)];[1989(1974)], expoentes da enunciação como vertente da Linguística 

Saussuriana.   
 Em TRINDADE e PEREZ (2010) a análise recai sobre os efeitos de subjetividade da 

publicidade, em TRINDADE e BARBOSA, 2007, sobre os efeitos temporais da publicidade 

e, por fim  em TRINDADE e ANNIBAL, 2007, a análise recai sobre os efeitos de espaço na 

publicidade. 
 O percurso teórico, as aplicações feitas e os resultados obtidos pelos pesquisadores da 

Teoria da Enunciação Publicitária (no polo da emissão) foram integralmente discutidas em 

pesquisa anterior (SILVA, 2012).   
 A pesquisa atual representa um desdobramento de alguns pontos da dissertação de 

mestrado, defendida em 2012. Será agora enfatizada a aplicação feita pelos pesquisadores da 

Enunciação Publicitária no polo da recepção e da circulação, porém, essa pesquisa fechou seu 

percurso abordando a Teoria da Enunciação Publicitária de modo integral, ou seja, indo da 

emissão à recepção, midiatização e circulação. Isto fez com que fosse possível entender os 

fluxos de produção de sentidos, operados via significantes em cadeia na publicidade e no 

consumo de café, em um nível de maior consistência.   

 Em seguida, foram efetuas aplicações empíricas, possibilitando o mapeamento de 

alguns valores-gradiente67 atrelados às significações produzidas, mediante o trabalho dos 

significantes, em cadeia e conforme as Leis Interactanciais, em direção à construção de 

significados que, por sua vez, podem operar novamente uma relação com a cadeia 

significante, reiniciando o ciclo metonímico (LACAN, 2008a, p.223-260). O processo 

descrito, com base em Lacan, permite, a partir de seus potenciais de endereçamento dos 

sentidos de representação dos consumidores, formações de desejos, práticas sociais, práticas 

de consumo ou ações de ressignificação, mesmo não havendo uma efetivação do consumo 

material de um determinado produto, mas pode haver consumo dos sentidos de marca.  
 Após apresentar um pouco sobre a Teoria da Enunciação Publicitária, polo da 

emissão, serão agora elencadas as bases teóricas que levaram à consolidação da Teoria da 

Enunciação Midiática Publicitária de forma integral, em ambas as fases: da emissão à 

recepção e suas relações com o universo da midiatização e da circulação, usadas na 

                                                
67  A noção de valor-gradiente, adaptada a essa pesquisa, tem como referência os estudos de José Luiz Braga (2012, p.27) e Trindade e Perez 
(2014, p. 3109-3117). Os autores desenvolvem o tema aplicados a contextos específicos da comunicação. Braga trabalha o gradiente como 
uma “tentativa” de comunicação e Eneus Trindade e Clotilde Perez ampliam o conceito para o universo da publicidade, da comunicação e do 
consumo. 
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compreensão da formação do desejo na publicidade midiatizada do produto café.  
 Em seguida, será feito o estudo empírico em questão, visando compreender os 

valores-gradiente, ligado às potencialidades de sentidos e significações, expressas no 

trabalho dos significantes operando em cadeia, mediante associações entre sentidos ligados à 

cultura e à vida dos sujeitos. Sentidos esses expressos mediante interações vivenciadas pelos 

sujeitos nas redes sociais digitais.  
 O ponto de partida para a compreensão da Teoria da Enunciação Midiática 

Publicitária será o texto, publicado pelo professor e pesquisador da ECA/USP Eneus 

Trindade, em 2008, na Revista Intercom, intitulado Diretrizes para uma Teoria da 

Enunciação da Recepção Publicitária. No artigo, o pesquisador, assim como nos trabalhos 

da primeira etapa do desenvolvimento da Teoria da Enunciação Publicitária, continua a tratar 

do tema produção de sentidos na publicidade, desta vez desdobrado para a instância da 

recepção.   
 Entre os pontos do artigo, o mais importante deles é aquele no qual o autor apresenta 

as diretrizes para o entendimento do fluxo da recepção publicitária, o que possibilitou o 

desdobramento da Enunciação Publicitária para o universo da recepção, reforçando a ideia de 

receptor como um ente ativo, um ente produtor de sentidos.  
 Para que o trabalho pudesse ser viabilizado, Trindade (2008) cruzou as teorias da 

Enunciação de base linguística com as teorias ligadas à Análise da Recepção. Tais teorias são 

oriundas de campos distintos, porém podem ser usadas de forma interdisciplinar, indo 

Linguística Saussuriana aos Estudos Culturais Ingleses e Latino-Americanos.  
 O artigo mencionado é um marco importante, no qual o autor argumenta, de forma 

muito profícua, sobre ambas as fases do desenvolvimento da teoria da Enunciação da 

Recepção Publicitária, desde seu início, como Enunciação Publicitária até uma perspectiva 

mais abrangente.   
 A primeira parte do artigo trata das teorias que possibilitaram a construção da 

primeira fase da Enunciação Publicitária, bem como da necessidade de um desdobramento 

para o campo da recepção, já que, sendo o receptor um ente produtor de sentido a teoria, 

enquanto uma teoria sobre a emissão/produção, não daria conta de explicar tais fenômenos. 

 Assim, Trindade  (2008, p. 41) esclarece:  

 
Se pensarmos no processo de comunicação como um todo, da emissão à recepção, e 
na complexidade híbrida das linguagens dos discursos midiáticos, como os 
discursos da publicidade, percebemos a necessidade de ampliação da noção de 
enunciação como comunicação, incluindo a recepção, pois na produção de sentidos 
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da recepção existe uma materialidade subjetiva que é influenciada pelos seus 
próprios tempos e espaços. Tudo isso indica para estudos da enunciação da 
recepção, levando-se em conta questões extra- discursivas, pelo menos no que diz 
respeito ao signo verbal, incluindo a observação e análise dos momentos, lugares e 
situações de recepção que demandam uma investigação interdisciplinar. Dessa 
forma, utilizaremos o mesmo procedimento de discussão sobre as teorias de 
enunciação para delinear, a partir de agora, as teorias da recepção, dando destaque 
às abordagens que podem auxiliar na compreensão dos processos de significação e 
de produção de sentido nas dimensões do sujeito, tempos e espaços dos discursos da 
recepção (grifo nosso). 

 

 Antes de abordar mais precisamente a Teoria da Enunciação da Recepção Publicitária, 

é importante atentar para sua primeira fase, na qual se deu a construção da Teoria da 

Enunciação Midiática Publicitária. Essa fase privilegiou a produção de sentidos no polo da 

emissão publicitária, em diferentes suportes, como TV, rádio, jornal, revistas e internet.   

 

2.1 Enunciação Midiática Publicitária: Primeira Fase, Nível da Emissão  

 

 Considerando os referenciais teóricos ligados à construção da primeira fase, os 

trabalhos de Benveniste [1988(1966)] e Luiz Fiorin (1999) foram os que mais influenciaram 

os autores Ivan Santo Barbosa e Eneus Trindade. Émile Benveniste foi um linguista 

estruturalista. Viveu na França até 1976. O autor teve forte influência de Ferdinand de 

Saussure, principal nome da linguística estrutural. Luiz Fiorin é professor e pesquisador 

brasileiro da USP. Seu trabalho possibilitou uma ampliação, para o universo da literatura, da 

teoria da Enunciação de Émile Benveniste. A fusão de ambos os referenciais, feita pelos 

pesquisadores Ivan Santo Barbosa e Eneus Trindade, além de possibilitar as bases para a 

construção da Teoria da Enunciação Publicitária, revelou uma tentativa inovadora de entender 

os mecanismos de produção de sentidos na publicidade, através de instâncias como os 

dêiticos.  
 O termo  dêitico vem do grego e significa “aquilo que deve ser mostrado ou 

apontado”. Em processos de produção de sentidos, os dêiticos funcionam como unidades 

léxico-semânticas, indicando certos referenciais, ligados a uma determinada palavra ou 

expressão, com aquilo que ela representa no universo do discurso ou enunciado. Os dêiticos 

se dividem em três categorias: pessoa, espaço e tempo.  
 O conceito de dêitico, estudado sob a ótica da Teoria da Enunciação Midiática 

Publicitária de Barbosa e Trindade [2007(2003)], é pertinente nesse trabalho, porque contribui 

para o entendimento dos referenciais de espacialidade e temporalidades, ligados aos contextos 
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nos quais os sujeitos recebem e produzem sentidos por meio da comunicação digital, que 

contempla as plataformas de redes sociais digitais como Facebook (ver Capítulo V).  
 Outro exemplo, que valida a pertinência do uso dos dêiticos nesta pesquisa pode ser  

evidenciado nas representações de lugares em fotografias como as selfies. Esses lugares, no 

caso das comunicações feitas mediante posts no Facebook, ou no Instagram, surgem como 

“molduras”, posicionando, em um determinado tempo, a imagem do sujeito no centro da cena 

midiatizada.   
 Lugares como as lojas da Nespresso ou da Starbucks são cenários frequentes para 

diferentes tipos de selfies (Fig.02), carregando aspectos ligados às subjetividades dos 

consumidores que as divulgam nas redes sociais digitais. As imagens demonstram a 

realização do desejo do consumidor em “atuar” na cena simbólica e imaginária do consumo 

conspícuo, na qual a sua imagem, como a de alguém que vive as experiências ligadas aos 

sentidos das marcas, é divulgada para o Outro68, visando causar o desejo desse Outro, por 

meio dos elementos significantes compondo as cenas. Mas que desejo seria este? Somente o 

desejo pelos produtos da Starbucks ou Nespresso? Não! Trata-se também do desejo de ser 

reconhecido pelo “Outro” e os outros que assistem à cena na timeline de quem publica as 

fotografias contendo a marca, 

já dotada de uma significação 

em potencial.  
 Jacques Lacan (2008) 

argumenta ser nosso desejo o 

“desejo do Outro”, ou seja, a 

natureza de nossos desejos 

está relacionada à nossa 

perspectiva acerca dos 

desejos dos outros indiví-

duos, imersos na cultura. Trata-se aqui de processos de comunicação, mediados por elementos 

diversos, funcionando com significantes, que participam da criação de certos contornos dados 

às subjetividades, e aos desejos, construídos no seio da cultura. E as dimensões de pessoa 

(sujeito consumidor e marca), espaço e tempo, entendidas sob a ótica da Teoria da 

Enunciação Publicitária, podem, dependendo das intenções e atreladas ao trabalho da cadeia 

                                                
68 Cf. nota 02, página 12. 

Selfie feita por Consumidora na Starbucks 
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significante, funcionar como entes agregadores de sentidos midiatizados, resultando em 

possíveis significados para os sujeitos. E os espaços digitais favorecem, como operadores 

midiatizantes, a amplificação dos desejos.  

 Assim como na Teoria da Enunciação de Benveniste e no desdobramento, feito a 

partir do trabalho de Fiorin na literatura, a Teoria da Enunciação Midiática Publicitária 

carrega consigo referências às instâncias dêiticas como elos essenciais para o entendimento 

das produções de sentidos nas mensagens publicitárias. Os resultados obtidos pelos 

pesquisadores Barbosa e Trindade [2007(2003)] possibilitaram a seguinte conclusão sobre a 

Teoria da Enunciação Midiática Publicitária (Barbosa e Trindade, 2003, p. 10) :  

[...] atividade da comunicação cultural, de natureza ‘linguageira’ (manifesta-se no cotidiano), 
híbridizada... exercida por aqueles que possuem competências para constitui-la nos diferentes 
níveis da emissão...mas também por aqueles sujeitos da enunciação nos diferentes níveis do 
processo de recepção, nos momentos/espaços que esses sujeitos da enunciação na recepção 
interagem com os enunciados, que os estimulam à aceitação de valores e que, por seu 
intermédio levam às mercadorias/bens materiais e simbólicos. 

 Para entender a trajetória dos autores responsáveis pela Teoria da Enunciação  

Midiática Publicitária, do primeiro ao segundo nível, é importante iniciar por suas bases. A 

primeira delas é a Linguística Saussuriana. Ferdinand de Saussure foi um linguista Suíço. 

Viveu entre os anos 1857 a 1913, na Europa. Saussure é considerado uma das figuras mais 

importantes da Linguística. Seus trabalhos contribuíram para o estabelecimento de marcos 

importantes como a Linguística Estrutural, influenciando diversos estudiosos, como é o caso 

de Benveniste e do Francês Michel Pêcheux, responsável pela vertente Francesa da Análise 

do Discurso. Pêcheux influenciou Benveniste e José Luiz Fiorin, ambos influenciando 

Barbosa e Trindade, responsáveis pela  elaboração da Teoria da Enunciação Midiática 

Publicitária.  
 Sobre Saussure e sobre a Linguística Estrutural, Trindade (2007, p. 01) afirma:  

É importante registrar que as teorias da enunciação são todas de base lingüística, dando foco às 
questões da linguagem verbal, processos de conversação, de enunciação verbal oral e em 
suportes escritos de textos literários e não-literários. A tradição de autores e seus respectivos 
estudos ligados à enunciação podem aqui ser brevemente apresentados a partir do diálogo com 
a obra de Flores; Teixeira (2005). Cabe ressaltar ainda que, todos os autores que serão 
mencionados, em maior ou menor proximidade, partem das discussões sobre signo, língua e 
linguagem inaugurados por Ferdinand Saussure a partir do seu Curso de Lingüística Geral. 
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 A obra mais importante sobre o 

trabalho de Saussure é o livro Curso de 

Linguística Geral (1969). Na obra, mais 

precisamente no Capítulo I, Saussure 

concebe o signo linguístico como sendo uma composição 

de duas instâncias, que não funcionam de forma isolada: significado e significante. Para 

representar o signo linguístico, Saussure cria uma espécie de  “fórmula” (Fig.18), onde o 

significado refere-se ao “conceito" e o significante refere-se à “imagem acústica”.  
 Por conceito, entende-se a “coisa em si”, a ser representada. Por exemplo, quando se 

pretende dizer “cavalo”, a coisa a ser representada tratar-se-á de um animal com pêlos, 

quadrúpede, com crinas e cauda, independente de sua cor ou tamanho. No signo de Saussure, 

o conceito liga-se ao significado da coisa em si.  
 Já a imagem acústica é aquela impressão psíquica do indivíduo sobre coisa em si. O 

termo “imagem acústica” não deve ser confundido com emissão sonora, conforme argumenta 

Saussure (1969, p. 80): 

O signo linguístico une não uma coisa a uma palavra, mas um conceito e uma imagem 
acústica. Esta não é o som material, coisa puramente física, mas a impressão (empreinte) 
psíquica desse som, a representação que dele nos dá o testemunho de nossos sentidos; tal 
imagem é sensorial e, se chegarmos a chamá-la “material” é somente neste sentido, e por 
oposição ao outro termo da associação, o conceito, geralmente mais abstrato. 

 No esquema, o significado permanece acima, assumindo uma posição de primazia 

sobre o significante. Na Psicanálise Lacaniana, a ordem de importância dos elementos do 

signo de Saussure é invertida por Lacan, sendo o significante o elemento a ocupar a parte 

superior. Mais adiante, no Capítulo III, tanto a Psicanálise Lacaniana (na qualidade de 

ferramenta teórica de análise extra-clínica) quanto esse modelo de signo saussuriano, serão 

retomados e aplicados como elos interdisciplinares a esta pesquisa.   
 O segundo autor mais importante aos teóricos responsáveis pela Teoria da Enunciação 

Midiática Publicitária foi Émile Benveniste. De acordo com Benveniste, a Linguística 

Saussuriana, apesar de seus méritos, apresentava algumas lacunas e não dava conta de 

entender as marcas de subjetividade, deixadas pelo falante no discurso. Para Benveniste, essas 

marcas de subjetividade na linguagem são de vital importância no entendimento da produção 

de sentidos nos discursos, pois, para ele, os sentidos não se originavam somente da estrutura 

textual, mas também do sujeito que enunciava as mensagens. Nascia então a Teoria da 

Enunciação de base Linguística.  

Representação do Signo Saussuriano 
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 As obras mais importantes de Benveniste, para o entendimento da Teoria da 

Enunciação, são Problemas de Linguística Geral I e Problemas de Linguística Geral II. O 

primeiro deles, publicado em 1966, e o segundo, publicado em 1974. Originais publicados em 

Francês. Ambas as obras tratam das relações estabelecidas entre Linguística, linguagem, 

comunicação e subjetividade marcadas por dimensões dêiticas de pessoa, espaço e tempo. 
 O aspecto apontado por Benveniste, no que se refere às marcas de subjetividade 

deixadas na linguagem, passa a ser de suma importância neste trabalho, pois se apresenta 

como um importante elo funcionando como base para toda a pesquisa, porque diz respeito à 

subjetividade dos falantes. Falantes estes entendidos como sujeitos emissores e receptores das 

mensagens, mas também sujeitos consumidores, consumidores de produtos tangíveis e ou 

produtos simbólicos.   
 A questão sobre a subjetividade liga-se automaticamente ao objetivo principal desta 

tese, que é o de entender a formação do desejo do consumidor, no contexto da midiatização 

do consumo de café, influenciado pelas redes sociais digitais, ou seja, entende-lo dentro de 

um contexto da emissão à recepção, passando pelos valores e sentidos e significados das 

práticas culturais midiatizadas. E isto funciona como uma operacionalização da 

discursivização social.  
 O cenário apresentado acima, envolvendo a presença da midiatização em tempos 

atuais e a importância da contribuição de Benveniste, ajuda a compreender o quanto o autor 

estava à frente de seu tempo, quando propôs um avanço na Linguística Estrutural, originando 

a Teoria da Enunciação de base Linguística. O percurso em questão pode ser aliado à Teoria 

da Enunciação Publicitária da Emissão à Recepção, no objetivo de compreender a produção 

de sentidos em ambientes da comunicação digital, nos quais é possível observar os fluxos de 

sentidos e significantes em constante atividade. E o desejo mostra-se como um dos 

responsáveis pelo impulso e movimento dessas complexas engrenagens.   
 O próximo autor de extrema importância na construção da primeira fase da Teoria da 

Enunciação Publicitária, da emissão à recepção é Roman Jakobson. Nascido em 11 de 

Outubro de 1896, em Moscou, é conhecido como o linguista da comunicação. Entre suas 

contribuições estão a teoria dos shifters (marcas da enunciação no enunciado) e as funções de 

linguagem. Consideradas as primeiras sistematizações sobre o lugar da subjetividade na 

língua, as teorias de Jakobson fazem dele um grande expoente da Enunciação. Além das 

contribuições do pensador para o campo da linguagem, na qual insere-se a Enunciação, é 

necessário mencionar também que foi Jakobson um dos teóricos mais influentes, como 
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referência, para Jacques Lacan na formulação da vertente lacaniana da Psicanálise.   
 Voltando a atenção para a elaboração da primeira fase da Teoria da Enunciação 

Midiática Publicitária, a maior contribuição do autor se dá por meio dos shifters, base para a 

criação dos conceitos de embreagem e debreagem, presentes na teoria de Barbosa e Trindade 

[2007(2003)]. De acordo com os autores, os shifters, são úteis entendimento dos efeitos de 

sentido ligados às categorias de pessoa, tempo e espaço, pautados em "trocas" subjetivas 

marcadas nos discursos.   
 Além de contribuir na elaboração dos conceitos de embreagem e debreagem, pensados 

por Barbosa e Trindade na Enunciação Midiática Publicitária, o modelo de Jakobson (shifters) 

contribui, mesmo indiretamente, na criação do conceito de Leis Interactanciais (embreagem, 

debreagem, metáfora e metonímia), aplicadas por Maia (2014) na tentativa de estabelecer um 

protocolo teórico-empírico para a compreensão do desejo na publicidade. 
 Os shifters, enquanto mecanismo pertencente à linguagem, permitem compreender as 

trocas de sentidos entre instâncias do discurso, quando por exemplo aparece uma metáfora, na 

qual o sentido de uma determinada figura ou personagem é transferida à outra. Os shifters 

permitem também trocas de sentidos entre as dimensões de pessoa, espaço e tempo.  
 Trindade (2007, p.02) conclui: 

Com o conceito de shifters foi possível desenvolver nos estudos da linguagem, reflexões e 
métodos sobre os efeitos de sentido pautados nas trocas subjetivas, marcadas nos discursos, 
que podem ser estendidas às trocas entre categorias discursivas espaciais e temporais. Os 
mecanismos do shifters dão origem aos conceitos da semiótica francesa de debreagem e 
embreagem, ou seja, as marcas da enunciação nos enunciados e os efeitos de trocas de 
sujeitos, tempos e espaços no interior dos enunciados (grifo nosso em negrito, itálico do autor). 

 O modelo de Leis Interactanciais nasce da junção das quatro “leis” (duas oriundas da 

Psicanálise: metáfora e metonímia e duas oriundas da Enunciação Midiática Publicitária: 

embreagem e debreagem), que operam as articulações de sentidos na linguagem de uma 

forma geral, porém o modelo de Maia (2014) estabelece um recorte aplicado ao universo da 

publicidade e do consumo.   
 Como a Psicanálise Lacaniana ajuda a compreender o desejo como algo oriundo na, e 

a partir da, linguagem, as Leis Interactanciais podem funcionar como um protocolo teórico-

empírico, auxiliando o pesquisador no mapeamento das operações dos significantes em 

cadeia, possibilitam uma aproximação entre mensagens enunciadas em discursos publicitários 

e significantes presentes na vida dos sujeitos consumidores, conforme mostrado por Maia 

(2014, p.62 ) em um exemplo envolvendo a marca de roupas Diesel:  
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Os significantes fervilhando em cadeia, em um dado instante, capturam o significante Diesel e 
o incorporam à cadeia significante do sujeito consumidor. Desta forma, o matema (fórmula) 
original da metonímia na Psicanálise que se desenha na configuração f(S…S’)≅S(-s) passa a 
configurar o evento da seguinte maneira: f(S…Diesel’)≅S(-s). Vê se que a marca entrou para a 
cadeia significante do sujeito, detendo o deslocamento em função da identificação do desejo à 
mensagem veiculada pela peça publicitária (…). 

 Além de possibilitar uma análise da operação dos significantes e a significação 

produzida nesse processo, o conceito de Leis Interactanciais passou a oferecer uma melhor 

noção sobre a importância do funcionamento dos significantes em cadeia na publicidade, 

porém não foi realizado um investimento em relação a possíveis gradientes de valor de 

representação, atribuídos ao trabalho dos significantes e às operações de significação. 

Tampouco foi empreendido um investimento na busca por uma possível classificação dos 

gradientes de valor, atrelados ao trabalho dos significantes. Este é um dos pontos presentes no 

desdobramento feito nesta tese que, mediante aplicações empíricas envolvendo a metodologia 

Análise de Conteúdo, avançou na tentativa de compreender aspectos que impactam na 

formação do desejo na publicidade.   
  O quarto autor utilizado na construção da Teoria da Enunciação Midiática Publicitária 

é outro Russo, Mikhail Bakhtin (2006). Os conceitos de polifonia, dialogismo, cronotopo e 

gêneros discursivos contribuíram no sentido de uma fundamentação para aspectos importantes 

apresentados pelos autores, como é o caso da historicidade discursiva, constitutiva de todo 

processo de interação e comunicação presentes na Enunciação.   
 Na medida em que a teoria bakhtiniana pode ser desdobrada para o universo da 

comunicação publicitária contemporânea midiatizada, a ligação da Enunciação em Bakhtin 

(especialmente no que se refere ao aspecto dialógico) com a Enunciação, entendida como 

processo de comunicação, acontece quando são pensadas as relações existentes entre os 

processos de comunicação e as práticas sociais ou até mesmo práticas de consumo. 
 Vê se então a existência de um "fio condutor", unindo todas as teorias já discutidas 

neste trabalho, como é o caso dos Estudos Culturais, que privilegiam as aproximações entre 

cultura e sujeitos, movidos por determinadas práticas, dentro dos limites de uma determinada 

cultura, mas não isoladas de outras culturas, também delimitadas por suas respectivas bordas.  
 Analisando a Teoria da Enunciação Midiática Publicitária, como um todo, é possível 

perceber, já na primeira fase de sua evolução, seu potencial para o desdobramento que a levou 

em direção aos Estudos Culturais e Estudos de Recepção. E sua aproximação com Bakhtin 

levava em consideração as ligações entre discurso, sujeito, cultura e práticas sociais.  
 Busca-se então, por meio desta tese, um avanço, no sentido de entender algo que 
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impulsiona as práticas sociais: o desejo do sujeito, atrelado à ação dos significantes em 

cadeia, expressos no processo de linguagem, mediante o exercício do discurso, colocando em 

movimento determinadas práticas sociais, estendidas ao consumo midiatizado.  
 A questão sobre o desejo se aproxima ainda mais da Enunciação Midiática Publicitária  

quando os autores Barbosa e Trindade convocam uma autora Francesa, chamada Authier-

Revuz, para contribuir com suas discussões na publicidade. Dentro do contexto aqui estudado, 

Authier-Revuz (1984) é uma autora que muito contribui frente ao fato de seu trabalho estar 

intimamente ligado à Psicanálise, possibilitando uma ponte em direção ao universo da 

comunicação, da linguagem e do inconsciente, lugar donde emerge o desejo.  
 Seu trabalho vai ao encontro do de Fausto Neto, porque possibilita entender o sujeito 

como resultado de diferentes discursos midiatizados, que o interpelam em uma realidade de 

circulação (FAUSTO NETO, 2010). Authier-Revuz [1990(1982)] concebe a ideia de sujeito 

aberto ao discurso do outro, discurso este desenhado pelas astúcias dos significantes em 

cadeia, operados mediante leis de linguagem, contribuindo para a formação dos desejos. Isto 

demonstra a relação entre Psicanálise e Enunciação Midiática Publicitária. Pautada em Freud, 

a pensadora apresenta o conceito heterogeneidade constitutiva e valida a hipótese do sujeito 

dividido pelo inconsciente.  
 A importância de Authier-Revuz na Enunciação Midiática Publicitária, em ambas as 

fases, da emissão à recepção, vai no sentido de considerar os aspectos relacionados ao sujeito, 

enquanto parte de um todo. Os sujeitos, articulados entre si, por meio da linguagem, da 

comunicação e dos discursos, funcionam como elos, que possibilitam a continuidade da 

existência de uma matriz simbólica, entendida também como cultura. Mas deve-se também 

considerar os sujeitos associados às suas práticas sociais e culturais, integrados a um processo 

de dimensões amplas, contemplando níveis de emissão e recepção, permeados por 

determinados tempos, espaços e contextos. E foi isso que fez John W. Thompson, fundador da  

JWT.  
 Thompson, ao dirigir suas campanhas, foi extremamente sagaz ao associar os valores 

daquela época às campanhas de publicidade de café das líderes de vendas Arbuckles’ e 

Maxwell House, na primeira metade do século XX. Thompson, em sua forma de fazer 

publicidade, trabalhou muito bem, entre outras coisas, as dimensões de pessoa, espaço e 

tempo, em especial a dimensão de pessoa, quando destacou a imagem da mulher e sua 

importância na decisão de compra dos produtos consumidos no lar (um dêitico de lugar). 
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2.2 Enunciação Midiática Publicitária, Segunda Fase: Nível da Recepção e Circulação 
 

 Como já apontado anteriormente, a segunda fase da Teoria da Enunciação Midiática 

Publicitária, entendida como Teoria da Enunciação da Recepção Publicitária, continua seus 

esforços no objetivo de melhor entender a produção de sentidos na publicidade. Desta vez, de 

forma mais ampla, considerando a importância dos sentidos produzidos pelo receptor.  
 Para tanto, o professor e pesquisador Eneus Trindade (2007);(2008);(2010) vai buscar 

em outras vertentes, a exemplo dos Estudos de Recepção e dos Estudos Culturais, subsídios 

para o entendimento desta produção de sentidos no campo da publicidade, porém, assim como 

os demais pesquisadores da recepção já mencionados, não há ainda relatos (com base em uma 

articulação com  a Psicanálise Lacaniana) dedicados à compreensão dos desejos dos 

receptores atrelados às práticas de recepção na publicidade.   
 A segunda fase da Teoria da Enunciação Midiática Publicitária ou Teoria da 

Enunciação da Recepção Publicitária contemplou basicamente duas correntes teóricas: 

Estudos Culturais e Análise da Recepção. No que se refere aos Estudos Culturais, houve uma 

maior predominância dos Estudos Culturais Latino-Americanos. No caso da Análise da 

Recepção, os estudos etnográficos de audiência, oriundos da antropologia, e os estudos sobre 

mediações culturais latino-americanas aparecem com notável destaque na configuração deste 

momento da Teoria da Enunciação Midiática Publicitária, conforme argumenta Trindade 

(2008, p. 42): 

Torna-se necessário destacar, desde já, que nossa perspectiva de análise da enunciação da 
recepção publicitária se situa no diálogo proposto pela vertente da análise da recepção, 
combinando os nossos estudos da enunciação publicitária apresentados em Barbosa e Trindade 
(2003), Trindade (2005), Trindade e Annibal (2006) e Trindade e Barbosa (2007), com as 
contribuições dos estudos etnográficos das audiências dando-se destaque aos estudos de Leal 
(1986) e La Pastina (2006), advindos da antropologia, e à teoria das mediações culturais latino-
americanas, dos trabalhos de Martín-Barbero (2001) e de Canclíni (1995), autores estes que 
guardam ligações com os Estudos Culturais ingleses. 

 Em uma passagem do texto de Trindade (2008, p. 44), o autor afirma que os Estudos 

Culturais oferecem bons subsídios para a compreensão dos complexos fenômenos vividos na 

cultura contemporânea. Fenômenos estes atrelados também à midiatização das culturas de 

consumo produzidas, entre outras coisas, pelas mensagens publicitárias em circulação  
 Para compreender a importância da recepção em sua teoria, Eneus Trindade vai buscar 

em Stuart Hall (2008), um autor oriundo dos Estudos Culturais Ingleses, a configuração de 

uma possível teoria da recepção. De acordo com Trindade (2008, p. 44), Stuart Hall, ao 

adentrar ao mundo da recepção, considerava o modelo informacional como base dos 
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processos de comunicação. Tal modelo informacional predominou nas tradicionais teorias das 

comunicação e era sustentado em um esquema no qual as informações eram codificadas por 

um emissor, transmitidas por um canal e decodificadas por um receptor.   
 Embora o modelo tradicional de fluxo de informações fosse válido, o modelo não 

ajudava a entender a existência de uma instância de subjetividade, tanto do emissor, quanto do 

receptor, que permeavam todo o fluxo de comunicação. O mais importante na contribuição de 

Stuart Hall repousa em sua visão sobre o contexto cultural que, de certa forma, pode também 

ser pensado como o tempo, no qual acontece a comunicação. A leitura do autor (2008) 

contribui para um ponto de vista de que os sujeitos, ao produzirem sentidos, os fazem 

conforme os valores ideológicos de seu cotidiano, um cotidiano sustentado em determinados 

tempos e espaços e compostos por significantes operados em cadeia. Uma cadeia que interage 

com os sujeitos, incluindo valores individuais e coletivos, legitimados pelas práticas sociais. 
 Novamente é importante relembrar sobre a noção de tempo e espaço como entes 

importantes para a produção de sentidos dos sujeitos na publicidade. As noções de tempo e 

espaço integram as bases da Teoria da Enunciação Midiática Publicitária de Barbosa e 

Trindade [2007(2003)] que, por sua vez, apresenta perfeitas condições para ser trabalhada de 

forma conjunta aos estudos de Hall, pois há pertinências interdisciplinares apresentando bons 

resultados, quando trabalhadas em conjunto, no objetivo de entender o mecanismo de 

produção de sentidos na publicidade.   

 Trindade (2008, p. 44) completa:  

Ao pensarmos a recepção da publicidade, nesta perspectiva, podemos entender que os 
processos de decodificação e recodificação (significação) de seus receptores, dá-se em 
uma dinâmica cotidiana, que necessita considerar os respectivos espaços e tempos de 
trânsito dos sujeitos, pois isso permitirá compreender o seu contexto cultural, bem como 
a produção de sentido que se opera na incorporação dos valores difundidos pelas 
mensagens da publicidade, que se transformam em práticas cotidianas de consumo dos 
indivíduos. (grifo nosso).  

  Os argumentos de Trindade, no trecho acima, podem ser validados a partir de análises 

ligadas a conteúdos atrelados à comunicação digital. A imagem a seguir (Fig.19) é uma 

fotografia da tela da ferramenta de análise de redes sociais Stilingue. As setas indicadoras 

mostram já haver métricas ligadas às relações dos sujeitos com o tempo e com o espaço. Por 

meio de uma análise semântica e semiótica de termos, é possível identificar aspectos das 

culturas presentes nos sentidos em fluxo nas redes.  
 O exemplo a seguir considera somente uma análise feita na rede social Facebook. A 

ferramenta coleta também dados de outras fontes e redes, porém, por uma questão 
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metodológica, as demais fontes não foram contempladas em face do grande volume de dados 

entregues pela Stilingue.   

 

 Voltando à análise da Enunciação Publicitária, para além de Hall, Trindade contempla 

também em seus estudos sobre a enunciação da recepção publicitária, a noção de fluxo da 

recepção, trabalhada por Raymond Williams (1992), outro expoente dos Estudos Culturais 

Ingleses. Ao estudar os programas de televisão britânicos e norte-americanos, Williams 

propõe um modelo de análise baseado nos fluxos de recepção das informações em circulação 

no cotidiano e na cultura. Fluxos esses contendo também os sentidos emitidos pelas mídias 

em direção aos seus públicos, que os aceitavam, rejeitavam ou ressignificavam, conforme seu 

poder de negociação.  
 A noção de fluxo de sentidos (aqui ligada ao conceito de circulação, de Fausto Neto), 

apontada no parágrafo anterior, é considerada de extrema importância para a compreensão do 

desejo, tanto na comunicação, quanto na Psicanálise Lacaniana. Na Psicanálise, o desejo é 

entendido como algo formado em grande parte na instância do inconsciente, onde 

movimentos de significação são operados mediante deslizamento de significantes, operados 

segundo leis de linguagem (metáfora e metonímia), que promovem constantemente 

Exemplo de Entrega de dados Através da ferramenta Stilingue 
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associações de significantes com outros significantes, entregues aos sujeitos mediante fluxos 

de discursos na cultura.   
 Ainda sobre o propósito dessa pesquisa, vale ressaltar que o entendimento dos fluxos, 

ampliados ao universo do consumo de café, não se restringiu aos fluxos promovidos somente 

pelas mídias tradicionais, como o rádio e a TV. Esses fluxos foram entendidos em meio a uma 

realidade midiatizada, na qual os sujeitos operam significações em contato com as redes. É 

nesse contexto que a relação entre desejo e midiatização (atrelada a uma teoria do) foi 

analisada mediante o entendimento dos valores-gradiente, ligados à significação oriunda do 

trabalho dos significantes, em meio aos fluxos de sentidos em rede. O valore-gradiente, além 

de ajudar a compreender a significação produzida, pode também ajudar na compreensão de 

quais significantes melhor operaram sentidos na significação e construção de significados. E é 

o valor-gradiente um fator determinante para o reconhecimento e satisfação dos desejos por 

parte dos sujeitos, de forma individualizada. Tais desejos podem se materializar em ações de 

consumo e de comunicação, quando um internauta decide somente passar o fluxo adiante. 

 Outra referência de Trindade, no estabelecimento das diretrizes para a configuração da 

Teoria da Enunciação da Recepção Publicitária, é o texto da pesquisadora brasileira Elisa 

Piedras (2006, p. 60-72). Juntamente com Nilda Jacks, Elisa Piedras empreende esforços no 

sentido de contribuir para os Estudos de Recepção no contexto brasileiro. Na visão de Piedras, 

o fluxo publicitário deve ser dividido em dois níveis, nível da produção e nível da recepção. 

 O nível da produção pode ser entendido como o nível no qual se dão as mensagens 

publicitárias, oriundas na instância da emissão, ou seja, as mensagens oriundas das produções 

de sentidos do anunciante, das agências e dos profissionais que trabalham nas agências como 

entes responsáveis pela confecção de um discurso iniciado no departamento de marketing dos 

anunciantes. Pode-se afirmar que, com base em uma análise do mercado publicitário 

brasileiro, na maioria das vezes, este fluxo inicia-se no anunciante, passando pela agência 

publicitária, e ou de notícias, afetando então o receptor.  
 O nível da recepção do fluxo publicitário de Piedras, segundo Trindade (2008), tem a 

ver com as maneiras e com os contextos culturais, pelos quais o receptor apreende as 

mensagens recebidas por meio das mídias ou por meio de algum outro receptor em contato 

com os discursos de uma determinada mídia. Mais adiante, esse raciocínio será aplicado ao 

universo da comunicação digital, incluindo a plataforma de mídias sociais Facebook. A 

escolha dessa plataforma se justifica devido às possibilidades de ressignificações oferecidas 

ao receptor, que a usa em um contexto midiatizado e conforme sua linguagem.   
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 Segundo Piedras, a junção de ambos os níveis do fluxo publicitário (emissão e 

recepção) pode ajudar a melhor entender o quanto publicidade está atrelada aos sentidos e 

valores de determinadas práticas sociais da vida cotidiana (PIEDRAS, 2006, p. 67-71), 

incluindo aí as práticas de consumo, mediadas por trocas simbólicas atravessadas nos sujeitos, 

posicionados em determinados tempos e espaços, em seus níveis individuais e coletivos.  
 Para a autora, o estudo da recepção em publicidade não pode acontecer fora do 

contexto no qual se dá o fluxo. De acordo com Trindade (2008), caso haja um isolamento 

entre ambas as instâncias, não há justificativas para uma análise da recepção publicitária, que 

a justifique como articuladora das práticas sociais consumo.   
 Mais uma vez, fica claro aqui a relação entre sujeito, comunicação (discursos 

publicitários), desejo e consumo. A partir deste modelo, é possível observar as condições que 

possibilitam entender as aproximações entre as teorias empregadas nesta tese. Resta portando 

contextualizar, bem como validar empiricamente, mediante metodologia proposta, os modelos 

que impactam a formação do desejo.  
 Continuando a análise das bases usadas na construção da Teoria da Enunciação da 

Recepção Publicitária, a última vertente empregada pelo autor foi a Análise da Recepção 

propriamente dita. É válido afirmar que, além dos Estudos Culturais Ingleses e Latino-

Americanos, há outras correntes atreladas à configuração dos contornos da Análise da 

Recepção. Tais correntes foram também usadas pelo autor na elaboração da segunda fase da 

Teoria da Enunciação Midiática Publicitária ou Teoria da Enunciação da Recepção 

Publicitária, conforme apresenta Trindade (2008, p. 45-46) citando Escosteguy e Nilda Jacks: 

Além dos Estudos Culturais, a última vertente a ser abordada é a Análise da Recepção. Ela se 
torna útil à nossa proposta de estudo da enunciação da recepção publicitária, por encampar os 
estudos do Interacionismo Simbólico, da Psicanálise, dos Usos e das Gratificações, Estudos 
Culturais, Estética da Recepção, entre outras correntes teóricas, buscando superar os limites 
de cada uma delas, para oferecer uma maior gama de opções metodológicas aos estudos da 
recepção (ESCOSTEGUY; JACKS, 2005, p. 41). (grifo nosso). 

 Uma das vertentes mais importantes, citadas pelo autor, é a Psicanálise. A Psicanálise 

tem em Sigmund Freud (1980) seu nome de maior destaque. Freud, em parceria com outros 

estudiosos como Breuer e Fliess, é reconhecido como o responsável pela criação de tal teoria 

a partir da descoberta do inconsciente. Mais tarde, Jacques Lacan (1998) amplia sua teoria 

para o universo da linguagem. Dá se então o início de uma corrente chamada Psicanálise 

Lacaniana, utilizada nesta pesquisa como um recurso para o entendimento das relações 

existentes entre linguagem, comunicação, subjetividade, sujeito, cultura consumo e desejo. 

Esses conceitos serão utilizados na tentativa de identificar o desejo como parte da natureza 
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dos processos de comunicação, somados à presença das mídias, em um fenômeno de 

midiatização, o que inclui a recepção praticada pelos sujeitos, sob determinadas referências de 

tempos e espaços. Referências essas estudadas pelos autores da Enunciação da Recepção 

Publicitária ampliada ao universo do consumo.  
 Embora Trindade, ao conceber a segunda fase de sua Teoria da Enunciação Midiática 

Publicitária, não optasse por um desenvolvimento mais profundo da Psicanálise, enquanto um 

dos pilares de sua teoria, é agora perfeitamente possível construí-lo como desdobramento, 

pois seu estudo privilegia o sujeito e sua subjetividade, marcados por tempos e espaços, 

imersos nos discursos da publicidade.   
 O ponto da Enunciação Midiática Publicitária, que cita o sujeito, deixa uma abertura 

para a Psicanálise (a ser trabalhada nos capítulos próximos) na medida em que, para entender 

as ações destes sujeitos, em determinados tempos e espaços, é necessário também entender as 

relações deles com seus desejos, bem como a relação desses desejos como a linguagem e com 

os discursos da publicidade. Desta forma, é possível contribuir no sentido de construir um 

estudo mais abrangente da produção de sentidos oriunda da publicidade, bem como a natureza 

dos processos de consumo.   
 Outra vertente a ser melhor apresentada nesta discussão sobre a construção da segunda 

fase é, sem dúvida, àquela que diz respeito à etnografia das audiências. Esta corrente vem da 

Antropologia de Geertz (1973). Trindade (2008, p. 46) afirma serem as contribuições dessa 

metodologia importantes na configuração de seus modelos, com vistas a entender a relação 

dos sujeitos com seu contexto, com sua cultura e com as práticas sociais, ralações essas 

marcadas pelas dimensões de pessoa, espaço e tempo.  
 De acordo com Geertz (1973, p. 10):  

Etnografia é a descrição densa. O que o etnógrafo encontra na realidade é uma multiplicidade 
de estruturas conceituais complexas, muitas delas entremeadas ou emaranhadas, ao mesmo 
tempo estranhas, irregulares e sutis, as quais ele deve primeiro absorver para entender, e depois 
descrever (Tradução de Nilda Jacks). 

 La Pastina (2006, p. 31-32) afirma que a etnografia das audiências combina métodos 

antropológicos e etnológicos tradicionais como a análise do comportamento do participante 

dentro de um determinado contexto.  A análise etnográfica contempla aspectos da vida dos 

sujeitos como seus diálogos informais, sua história, seus anseios, etc. O material coletado 

passa a fazer parte de um banco de dados do pesquisador, que irá compará-los com outros 

aspectos como o consumo, a cultura e com suas práticas sociais, tentando estabelecer 

aproximações entre os aspectos individuais e coletivos que os definem conforme uma 



Capítulo II : A Enunciação Midiática Publicitária e a Midiatização da Publicidade de Café                                Tese de Doutorado – Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   105 

determinada identidade, exatamente como fez Thompson nas campanhas publicitárias de 

Maxwell House, conforme apresentado no primeiro capítulo desse trabalho. 
 Com base nas aplicações de Trindade (2008) acerca dos estudos etnográficos, será 

proposto um desdobramento dessa metodologia, com adaptação da mesma, para a análise do 

ambiente digital, desdobramento este intitulado Ethnographic Content Analysis, um método 

de análise do conteúdo dos fluxos de sentidos nas redes sociais, descrita na introdução desse 

trabalho. 
 Após serem elencadas diversas teorias, funcionando como pano de fundo para a 

consolidação da Teoria da Enunciação da Recepção Publicitária, está próximo o momento de 

apresentar as diretrizes, propostas por Trindade (2008, p. 48-52), para a consolidação de tal 

modelo teórico, aportado ao conjunto de referências atribuídas os domínios dos Estudos de 

Recepção no Brasil. Porém, antes da apresentação de tais diretrizes, é ainda necessário incluir 

a passagem do autor pela metodologia latino-americana das mediações culturais. O que o 

contextualiza dentro dos Estudos Culturais Latino-Americanos.  
 Assim como nos Estudos Culturais Ingleses, a metodologia dos Estudos Culturais 

Latino-americanos contempla uma análise apurada do cultura latino-americana. Várias são as 

aberturas ao intercâmbio interdisciplinar entre o estudo de Trindade e os trabalhos publicados 

pelos expoentes dos Estudos Culturais Latino-Americanos como Martín-Barbero e Canclini. 

Entre os pontos de contato estão: O sujeito e sua subjetividade; O contexto/cultura desse 

sujeito, no que se refere ao seu tempo e ao seu espaço; As práticas sociais, como 

consequência da linguagem e da comunicação; Os valores do contexto e a identidade 

representada, recusada, negociada e/ou assumida.  
 Sobre o sujeito, é possível afirmar ser este um dos elementos mais importantes nos 

Estudos de Recepção, bem como na Enunciação da Recepção Publicitária, pois é ele o foco de 

análise, na medida em que ambas as teorias, juntamente com os Estudos de Recepção, o 

consideram como ente produtor de sentidos, via operação da cadeia significante. A teoria de 

Trindade (2008) o analisa como um consumidor de produtos e sentidos, dotado de linguagem 

e subjetividade, que colocam em movimento certas práticas sociais contextualizadas em 

determinados tempos e espaços. Como já afirmado anteriormente, é necessário entender 

também a contextualização dos desejos do sujeito em meio à essa trama simbólica 

midiatizada.  
 Após um longo percurso, que buscou elencar algumas bases teóricas, pilares da 

criação da Teoria da Enunciação Publicitária, é o momento de apresentar as diretrizes para 
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uma Teoria da Enunciação da Recepção Publicitária ou segunda fase da Enunciação Midiática 

Publicitária, iniciada por Barbosa e Trindade, em 2003, e continuada por Trindade e 

colaboradores. 
 O texto de Trindade (2008, p. 35-54), publicado na Revista da Intercom, intitulado 

Diretrizes para uma Teoria da Enunciação da Recepção Publicitária, apresenta duas 

máximas e duas diretrizes. As máximas são respectivamente: A Realidade se Constitui na 

Linguagem e O Objeto da Recepção tem Particularidades. Já as diretrizes são: O 

Enunciatário-Receptor como Categoria de Pessoa Discursiva e O Tempo e o Espaço da 

Recepção como Categorias Constitutivas do Discurso e da Produção de Sentido do Receptor. 
 A primeira máxima, A Realidade se Constitui na Linguagem, diz ser a realidade 

constituída por signos (comparados aos “significantes” na Psicanálise Lacaniana, guardadas 

as devidas diferenciações entre ambos) que, no exercício da linguagem, se transformam 

constantemente mediante mecanismos de associação, promovidos pelos sujeitos em seus 

contextos cotidianos. Estes signos e significantes podem impactar nos valores que, por sua 

vez, podem influenciar na significação para a formação de desejos diversos, conforme o plano 

simbólico da cultura.   
 Tais significantes e operações de significação, incluindo aí os valores, funcionam 

como elos de ligação entre o sujeito e seu coletivo. Por meio do trabalho dos significantes em 

cadeia, o sujeito encontra os sentidos e significados para sua vida, sentidos e significados 

ancorados, na maioria das vezes, em seu contexto coletivo, em sua cultura, ou mesmo naquilo 

que Lacan chamou de “grande Outro”. A leitura dos referenciais apontam para o fato das 

práticas sociais dos sujeitos, marcadas por espaços e tempos, funcionarem também como 

elementos participantes da construção de sua realidade.    

 Pensando pela ótica de uma análise científica da linguagem publicitária, o sujeito 

constrói então uma realidade de consumo baseada em uma cultura de consumo, mediante 

práticas de consumo em espaços e tempos de consumo midiatizados, ou seja, sob as condições 

determinadas pela presença dessas mídias, em especial das mídias que promovem interações 

em rede.   

 Trindade (2008, p. 50) esclarece dizendo:  

A realidade se constitui na linguagem. Devemos partir do pressuposto que toda relação 
humana com o mundo é mediada por signos, representações, o que no sentido semiótico e 
da filosofia da linguagem permite entender que a própria noção de realidade só ganha 
existência por meio das linguagens verbais e não-verbais. Portanto, o contexto do receptor 
de publicidade e de sua produção de sentido verbal e não-verbal, manifesta-se como linguagem 
e seus processos de enunciação se constituem a partir de representações formais dêiticas de 
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pessoa, espaço e tempo, ainda que a materialidade dessas representações não seja 
necessariamente lingüística. (grifo nosso).   
 

 A segunda máxima O Objeto da Recepção tem Particularidades refere-se aos objetos 

dos estudos de recepções publicitárias, pautadas no modelo de Trindade e aplicadas a 

determinados tipos de públicos e contextos. Por exemplo: estudar a recepção publicitária no 

público da terceira idade é diferente de estudar a recepção publicitária no público jovem. De 

acordo com o autor, é preciso atentar-se para o “objeto”, porque cada público está envolto em 

um dado contexto de recepção, com práticas sociais e valores peculiares. Embora esses 

objetos possuam suas particularidades, isso não impede que os mesmos efetuem trocas de 

sentidos. Isto pode ser evidenciado, por exemplo, nos casos envolvendo conflitos de gerações. 

 Novamente Trindade (2008, p.50) esclarece:  

O objeto da recepção tem particularidades. Devemos considerar, com o intuito de formular 
objetos de pesquisa na área da recepção publicitária, as especificidades de leituras e práticas de 
recepção referentes aos diferentes suportes midiáticos e seus respectivos fluxos de recepção a 
serem estudados. Esse estudo dar-se-ia em função de uma dada categoria de mediação cultural, 
a ser determinada, que serve de filtro para a análise da situação de recepção a ser investigada. 
É importante esclarecer que, estudar a recepção publicitária de professores do Ensino Médio, 
quanto ao papel e à influência da publicidade no contexto educacional, na mediação dos 
profissionais ligados aos sindicatos dos docentes, por exemplo, é diferente de estudar a 
recepção de indivíduos na mediação da vida familiar, na classe média, no que se refere aos 
seus hábitos de consumo, percepções e influências sobre a mídia publicitária nas suas vidas. 
Os exemplos demonstram que, não há, portanto, um modelo padrão de estudos da recepção 
publicitária. Cada caso exigirá uma metodologia e procedimentos, multi-métodos, que lhes 
serão próprios às análises de seus respectivos objetos, mas torna-se possível a proposição de 
duas grandes diretrizes metodológicas em função dos níveis gerais de mediação da recepção, já 
apresentados, pela compreensão desses níveis em relação às suas condições de referencialidade 
como dêiticos de pessoa, espaço e tempo da produção de sentido da recepção.  
 

 A primeira diretriz mencionada pelo autor brasileiro e intitulada O Enunciatário-

Receptor como Categoria de Pessoa Discursiva busca compreender o sujeito-receptor 

mediado por atos de linguagem transformados em práticas culturais e ou práticas de consumo. 

Os atos de linguagem mencionados funcionam de acordo com repertórios individuais e 

coletivos, presentes no sujeito.   
 Na publicidade, esses atos de linguagem aparecem em forma de linguagens sonoras ou 

visuais, que articulam sentidos e valores do contexto, valores da cultura. Por meio da 

publicidade, em suas diferentes formas de anunciar, o sujeito é convidado a assumir 

determinadas identidades, que o destacarão, mediante arranjos de significantes em cadeia, 

para seu coletivo, visto por Lacan como grande Outro.  
 Trindade (2008, p. 51), ao conceber essa diretriz, desperta novamente a atenção dada à 
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Psicanálise como um instrumental teórico de análise extra-clínica, contribuindo no sentido de 

entender o sujeito e sua subjetividade, tanto no que se refere ao seu nível individual, quanto 

no seu nível coletivo. Isto pode ser evidenciado no pensamento de Jacques Lacan (2008), 

quando ele afirma que "o desejo é o desejo do outro” Lacan [2008(1968)].   
 Tanto a Psicanálise Lacaniana, quanto as teorias ligadas aos Estudos de Comunicação, 

entre elas a Semiótica da Cultura, mostram estarem essas relações de alteridade do desejo 

imersas na linguagem e na comunicação, pois só se pode entender os outros através de uma 

ponte com o “interlocutor”. Essa ponte é a linguagem. Isso justifica a primeira máxima 

defendida por Trindade no artigo sobre as diretrizes da Enunciação da Recepção Publicitária. 
 Para finalizar a compreensão da primeira diretriz de Trindade, é preciso focar em seus 

pontos elementares, que entendem o sujeito como um ente afetado pelos discursos 

publicitários produtores de sentidos. E os sentidos dos discursos publicitários irão contribuir 

na formação das identidades, atreladas às práticas sociais, baseadas nos moldes da cultura 

onde ele habita. E pensar em cultura é pensar em seu posicionamento em um determinado 

tempo e em um determinado espaço.  
 A segunda diretriz, intitulada O Tempo e o Espaço da Recepção como Categorias 

Constitutivas do Discurso e da Produção de Sentido do Receptor se liga à primeira quando 

busca entender o tempo e o espaço como elementos primordiais do contexto, no qual o sujeito 

desempenha sua produção de sentidos e suas práticas sociais oriundas da recepção e do 

contato com as mídias e com seus semelhantes. Para Trindade, os tempos e espaços, além de 

se configurarem como um pano de fundo, no qual a realidade se pinta, são também instâncias 

agregadoras de sentidos, porque o espaço e o tempo já estão dados antes da existência dos 

sujeitos. Ao nascer, o sujeito recebe essa matriz pronta, passando a habita-la.   
 Findada essa explanação sobre as bases teóricas da Teoria da Enunciação Midiática 

Publicitária, em ambas as fases, é o momento de aperfeiçoar o nível das análises aqui 

propostas. Para tanto, é necessário aproxima-las da realidade prática, tentando responder 

questões como: em qual medida isso pode ser evidenciado no midiatizado contexto da 

comunicação contemporânea?  
 Para que todos esses pressupostos sejam compreendidos, serão agora apresentados 

alguns fenômenos analisados pela ótica da Enunciação da Recepção Publicitária. Os 

fenômenos em questão dizem respeito inicialmente ao entendimento da produção de sentidos 

nos discursos publicitários e, em um segundo momento, ao entendimento da natureza do 

desejo como elo entre comunicação, linguagem, cultura, práticas sociais e consumo.   
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 Mas, para que uma demonstração possa ser feita, é necessário escolher um cenário, 

neste caso, um cenário de comunicação. Inicialmente a análise se deu no plano do cenário 

digital. Posteriormente os resultados colhidos considerarão alguns aspetos das mídias 

tradicionais, que atualmente não podem mais ser consideradas isoladamente.   
 O aparecimento da internet e da tecnologia mobile possibilitou ao receptor tornar-se 

um ente produtor de conteúdo e sentidos em escala significativa. Diferentemente de outros 

momentos, nos quais o receptor podia participar de forma menos presente, como é o caso do 

feedback dado por meio de cartas e telefonemas às estações de rádios e TVs, o receptor agora 

tem a possibilidade de viabilizar-se como uma espécie de “mídia”, porque ferramentas como 

Twitter e Facebook oferecem as condições tecnológicas para tal feito. E o receptor sempre o 

fará conforme seus referenciais de espaço e tempo. O receptor o fará conforme a linguagem 

do seu grupo, conforme sua cultura.   
 A fim de ilustrar tais argumentos, é possível citar alguns exemplos como a 

representação de um grupo socialmente classificado como consumidor AAA na telenovela O 

Rebu, veiculada pela emissora TV Globo, em Julho de 2014. No primeiro capítulo, as cenas 

de uma grande e luxuosa festa, promovida em uma mansão de alto padrão, mostravam os 

convidados postando alucinadamente, nas redes sociais, fotos e comentários dos 

acontecimentos ocorridos dentro e fora da mansão.   
 As imagens da novela mostram claramente usuários, em meio a um grande espetáculo, 

expressando sua subjetividade, em meio ao êxtase vivenciado em um lugar onde os 

significantes do consumo, do luxo e da ostentação são elevados à condição de veneração. Na 

novela, o convidado precisa do reconhecimento, que passa pela associação de seu ser com os 

significados das marcas de luxo presentes na festa. Da mesma forma, na publicidade, 

Nespresso busca transformar o Café Nespresso em um significante associado a outros 

significantes, ligados a possíveis significados atrelados à “distinção social”. Não se trata 

simplesmente de qualquer café. Trata-se do Café Nespresso! Seu passaporte para um mundo 

sofisticado, de bom gosto e com experiências de gozo.   
 Voltando ao exemplo da novela “O Rebu”, o que se vê representado é uma prática 

social possível ao usuário, mediante o uso das novas tecnologias. Embora o exemplo citado 

seja muito pertinente, é importante notar que o acesso a essas tecnologias não mais se 

restringe às classes privilegiadas. De acordo com a pesquisa TIC Domicílios do Centro 

Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.br) 

(Fig.20, p.110), órgão ligado ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) 
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e ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), o uso da tecnologia mobile para acesso à 

internet cresce mais em relação ao acesso residencial: 

O uso da Internet no celular destacou-se em 2013: 31% dos brasileiros com 10 anos 
ou mais acessaram a rede pelo aparelho, o que representa 52,5 milhões de pessoas em 
números absolutos. Esse percentual mais que dobrou nos últimos dois anos: em 2011 
era de 15% dos usuários e 20%, em 2012. (FONTE: www.cetic.br) 

No gráfico, é possível 

notar que praticamente 30% dos 

entrevistados pertencem à classe C 

e que o crescimento dos 

consumidores de internet no 

celular dobrou em dois anos. 

Frente a esses dados, é possível 

entender a importância da internet 

e da tecnologia mobile para a 

expressividade da subjetividade, da linguagem, dos desejos e dos sentidos ligados às práticas 

culturais e de consumo midiatizados, envolvendo determinados grupos de sujeitos em 

determinados tempos e espaços, conforme demonstra a Teoria da Enunciação Midiática 

Publicitária.  
 Fenômenos como os “rolezinhos” (Fig.21), promovidos por adolescentes da periferia, 

em shoppings centers de grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, corroboram as 

hipóteses aqui levantadas. O “rolezinho” funciona como uma manifestação da cultura e da 

subjetividade dos receptores, frente às possibilidades oferecidas pelos aparatos técnicos e 

pelos aplicativos. Ademais, é 

importante lembrar das relações destes 

fenômenos com o universo do 

consumo, pois é nos “templos do 

consumo”, termo usado por Bauman 

(2001), que a prática e os desejos 

ligados ao "rolezinhos" se realizam.  
 Ambos os exemplos citados 

demonstram claramente a relação dos 

sujeitos, em um contexto de midiatização, com seus referenciais e a tentativa de estabelecer 

vínculos de sentidos entre os integrantes do grupo em si, quanto o estabelecimento de 

Gráfico sobre o Crescimento da Internet no Brasil 

Foto de Rolezinho na Capital Paulista 
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vínculos de sentidos entre grupos díspares, conforme critérios de renda, revelando o abismo 

entre ricos e pobres no contexto Brasileiro.   
 A tentativa de estabelecer relações de sentido entre classes é representada também no 

remake (2014) da novela O Rebu, quando Alain, um personagem da periferia pobre do Rio de 

Janeiro, vivido por Jesuíta Barbosa, deseja e consegue entrar, mediante um convite roubado, 

na festa destinada a convidados milionários. Alain, além de se passar por um dos convidados 

ricos, se envolve com Maria Angélica, personagem de Camila Morgado, uma mulher rica 

que parece elevar seu hedonismo à condição de único sentido de sua existência.  
 As trocas de sentidos vividas por ambos os personagens se dá mediante trocas de 

significantes, envoltos e associados a sentidos diversos, como é o caso da participação de 

Alain em uma relação sexual intensa com mulheres da alta sociedade, incluindo também um 

ato sexual a três. O exemplo mostra que, no nível dos discursos presentes no cinema, nas 

telenovelas e também na literatura, é possível a representação do intercâmbio de práticas 

sociais fantasiosas, atingindo indivíduos de ambas as classes sociais, em tempos e espaços 

marcados por discursos que os legitimam.  
  O exemplo dos “rolezinhos” mostra-se também importante quando, entre os anos de 

2013 e 2014, adolescentes da periferia de São Paulo combinaram, por meio das redes sociais, 

encontros como o do “Grito por Lazer”. As reuniões eram formadas por um alto número de 

participantes, entre 2.5 mil a 6 mil adolescentes, de acordo com o portal G1 69 . 
 Assim como na telenovela O Rebu, os ”rolezinhos" são uma representação de como 

as práticas sociais midiatizadas envolvem outras instâncias ligadas aos espaços, aos tempos e 

aos tipos de sujeitos que ocupam esses tempos e esses espaços, mediados pelo universo da 

comunicação digital. Nota-se então uma ligação muito forte do sujeito com seus tempos e 

espaços. A relação pode se dar na medida em que as subjetividades desses sujeitos passam a 

serem pautadas pelos sentidos dos tempos e dos espaços, exatamente como defendem 

Barbosa e Trindade [2007(2003)]; Trindade (2008a) em ambas as fases da Teoria da 

Enunciação Midiática Publicitária.  
 Outro ponto, que justifica as produções de sentidos ligadas aos tempos e aos espaços, 

está no fato da telenovela O Rebu diferir da primeira versão no que se refere ao uso do 

dispositivo mobile. A primeira versão da novela foi transmitida no ano de 1964, um contexto 

completamente diferente do de 2014. O primeiro contexto era menos midiatizado e a internet 

                                                
69 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/01/conheca-historia-dos-rolezinhos-em-sao-paulo.html , Acessado em 22 de Janeiro de 2015, 
às 14:44. 
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não aparecia como uma tecnologia disponível para as massas. O telefone celular sequer 

existia. 
 A primeira versão se deu em um outro tempo, com modelos de subjetividade 

diferentes e embora a trama se passasse, em ambas as versões, em uma mansão, são distintos 

os conjuntos de sentidos ligados às mansões na trama, caracterizando-as como lugares 

distintos. Na mansão da segunda versão, o lugar e as expressões de desejos se expandem, 

mediante compartilhamentos nas redes sociais digitais, para além das paredes da casa, em 

direção à esfera pública, com tentáculos maiores em direção ao grande Outro .  
 Após esta explanação sobre a trajetória da criação da Teoria da Enunciação Midiática 

Publicitária: da emissão à recepção, já é possível ter uma base melhor estruturada para o 

entendimento da produção de sentidos na publicidade e dos fatores que possibilitam novas 

configurações de desejos em uma realidade midiatizada.   
 O próximo passo, expresso no próximo capítulo, visa buscar um aprofundamento 

maior acerca da natureza do funcionamento do desejo a partir do tripé sentido-valor-desejo, e 

também do conceito de significante em cadeia, todos ampliados aos conceitos de Leis 

Interactanciais (MAIA, 2014, pp. 48-64) e Giro Interactancial, oriundos do cruzamento 

interdisciplinar entre a Psicanálise Lacaniana, Enunciação Midiática Publicitária e outras 

teorias ligadas ao campo da Comunicação, pensadas dentro de uma perspectiva de produção 

de sentidos na publicidade.  
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Capítulo III: Entendendo a Natureza do Desejo na Comunicação e seus  
Desdobramentos para o Universo da Publicidade de Café  
 

 Compreender o desejo de forma integral, dentro dos domínios da Psicanálise, não é 

uma tarefa simples, nem de curto prazo. Sendo assim, para que se pudesse beneficiar de uma 

teoria acerca do desejo neste trabalho, cujo o lugar é a Comunicação, foram feitos recortes, 

afim de justificar um possível vínculo interdisciplinar entre Psicanálise e Comunicação que, 

por sua vez, também foi utilizada sob um recorte em direção ao estudo dos fenômenos 

ligados ao discurso da publicidade e consumo, ampliados posteriormente ao universo da 

comunicação digital.  
 Inicialmente, para atender a um possível questionamento acerca de “qual”, ou 

“quais”, desejos foram investigado nessa pesquisa, é preciso dizer que o desejo, assim como 

o significante, não possui um rosto definido na Comunicação, nem na Psicanálise. O desejo 

possui um caráter de indefinição. O desejo é como um camaleão. Ele assume uma 

determinada cor, conforme cada condição ligada à sua manifestação. Ademais, é preciso 

dizer também que não há uma forma de “controle” do desejo. O desejo irá demandar um 

objeto, conforme uma configuração de sentidos prévios, de curtas, médias ou longas 

memórias, cunhadas ao longo da vida do indivíduo.   

 Tal processo, envolvendo a manifestação do desejo, se sustenta em operações de 

linguagem, como a metáfora e a metonímia, orientando o deslizar dos significantes em 

cadeia. Na cadeia de significantes, os sentidos percorrem, via metonímia e em processo de 

similaridade, uma direção, indo buscar um ponto de condensação, como uma espécie de 

“síntese”, cujo resultado pode, pela via da significação, emergir como um significado para a 

demanda do consumidor. E essa “síntese” é construída sob a ordem de uma metáfora.  
 Há também um outro ponto importante acerca do desejo: a cultura, ou os sentidos 

dados nas culturas. Quando nasce, ao adentrar para o mundo da cultura, incluindo aí a 

Publicidade, o sujeito já recebe uma matriz simbólica e imaginária, de onde ele recebe, 

mediante sentidos e valores, modelos prontos, construídos pelos antepassados. Um bom 

exemplo disso pode ser observado nos adereços presos às portas dos quartos das 

maternidades.  
 São muito comuns mensagens como “Aqui acaba de nascer um tricolor” ou “Nasce 

mais um ciclista”. Porém, a priori, dado o caráter de indefinição do desejo, não há garantias 

para os pais de que tais sentidos, previamente dados, serão absorvidos pelo sujeito sem um 

trabalho constante, mediante o uso inteligente da linguagem, de reafirmação dos mesmos ao 
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longo da vida desses bebês.   
 Somado à comunicação, o desejo parece sustentar-se também em um processo de 

“educação”. Quando o desejo, mediante esse processo de educação vindo dos pais, é atrelado 

à lei (que visa barrar seu gozo), permite-se a criação do sujeito desejante. Sendo assim, a 

matriz simbólica pode se alocar. Vê-se então duas condições básicas para a criação do desejo: 

a comunicação e a linguagem. Fora desses domínios, não há sequer registros científicos de 

nenhuma possibilidade para a formação do desejo. O desejo é fruto de um trabalho de 

linguagem que, mediante as leis 70  de linguagem metáfora e metonímia, promove o 

deslizamento dos significantes em cadeia. Significantes esses previamente dados na matriz 

simbólica de cada cultura e herdados pelos sujeitos ao nascer.   
 Fora desses domínios, restam somente necessidades biológicas, que não conhecem as 

leis do simbólico. Este fato pode ser observado na condição de alguns doentes mentais que, 

na foraclusão71, executam, em qualquer lugar e sem o menor pudor, as necessidades do 

corpo, via aparelho excretor. Em condições ditas “normais”, ligadas ao mesmo exemplo 

anterior, a linguagem e a lei podem determinar sentidos para a formação do desejo por vários 

níveis de toaletes, desde um com piso porcelanato, com metais folheados a ouro, até um  

outro mais básico e barato.   
 E é nesse nível que se pode pensar uma relação clara entre Psicanálise, Cultura e 

Publicidade. Não há razões para a existência da publicidade sem o desejo. Não pode haver 

desejo sem a lei. Não pode haver desejo sem uma perspectiva de castração, que valide sua 

falta72 e legitime o sujeito como desejante e em relação ao Outro73. A publicidade, ao operar 

na cadeia significante dos sujeitos, mediante um processo de associação de sentidos, 

significados e valores, o incita ao gozo ao projeta-lo, mediante representações, para o olhar 
                                                
70 As Leis da Linguagem em Lacan, metáfora e metonímia, são concebidas a partir da releitura das Leis do Inconsciente em Freud, 
deslocamento e condensação. Em Lacan o correspondente do deslocamento é a metonímia e o correspondente para a condensação é a 
metáfora. Para que esse modelo seja melhor compreendido recomenda-se a leitura do texto A instância da letra no inconsciente ou a razão 
desde Freud, In Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 
 
71 O termo foraclusão é estudado na Psicanálise para representar uma das relações estabelecidas entre indivíduo e linguagem/simbólico sob 
três modelos de psiquismo que são neurose, psicose e perversão. Na neurose, há uma relação de adaptação com a linguagem, respeitando um 
mecanismo de economia libidinal. Na perversão, há uma recusa do simbólico, visto como instancia das leis. O perverso sabe daquilo que é 
proibido, mas não aceita, violando as regras. Na psicose, o indivíduo está “fora” da linguagem. Ele a usa, mas não concatena seus sentidos de 
acordo com o simbólico. Há desta forma uma relação de foraclusão. 
 
72 Para a Psicanálise, o termo falta é de extrema importância, pois ajuda a compreender o desejo como um de seus correspondentes. Para a 
Psicanálise o sujeito é um sujeito faltante, ou seja, ele sempre vai demandar um algo para uma falta a qual não há uma cura. Isso explica 
porque a natureza do desejo parece sempre estar relacionada a uma insatisfação. 
 
73 O conceito de “grande Outro” (grafado com “O” maiúsculo) vem de Lacan e corresponde à instância do simbólico, operado pela 
linguagem e pela cultura. O sujeito, ao nascer, é inscrito na linguagem. A linguagem é também esse grande Outro, que o interpela, 
constituindo seu desejo e seu inconsciente. Mas há também, em Lacan, o “pequeno outro” (grafado com o “o” minúsculo). Neste caso, a 
palavra outro representa a imagem que um sujeito faz de si mesmo, mas sempre se referenciando em seu semelhante, aquele que está à sua 
frente, o cologa de trabalho, o amigo ou o rival. Quando já inscrito no simbólico, o sujeito se vê constantemente em um jogo de 
representações e identificações entre imaginário e simbólico, operados mediante ambos os modelos de “outros”. E desse jogo, que inclui a 
publicidade, emegem significações que ajudam a reconhecer e dar forma aos desejos. 
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do Outro. Para o sujeito desejante continuar existindo, a lei determina que o mesmo não deve 

se apoderar de todo gozo prometido na mensagem, fazendo-o escapar muitas vezes para a 

fantasia.  
 Porém a fantasia, por ser fantasia, também não dará conta de uma completa 

satisfação. Frente a esse dilema, a única solução possível para a completa satisfação do 

desejo é, de fato, a morte. Como a lei também determina que a morte não deve ser desejada, 

o que sobra é uma nova demanda por objetos de satisfação, impulsionando o sujeito adiante. 

 Isso pode ser constatado na dinâmica da comunicação possibilitada pela internet, em 

especial pelas redes sociais digitais. Há ali uma infinidade de nomes e possíveis objetos de 

desejos prometendo satisfações diversas. As redes vendem uma possível solução para a 

angústia causada pelas indeterminações do querer e também ilusões, visando borrar a terrível 

verdade que aponta para a insatisfação como natureza do desejo. Isso ajuda a compreender o 

estrondoso sucesso do modelo de redes sociais digitais como o Facebook e o Instagram.   
 Žižek (2008, p.34) reforça afirmando: 

"...The big Other has to be there, more powerful than ever in the guise of cyberspace 
itself, this directly universalized form of sociality which enables us to be connected 
with the entire world while sitting alone in front of a screen."74 

 No trecho, Žižek afirma ser o ciberespaço, pensado como rede social, uma espécie de 

grande Outro da Psicanálise, servindo como um grande guia, permitindo inclusive servir 

como um lugar, no qual é possível construir uma associação entre o desejo e a lei. Frente a 

esse fato, questiona-se sobre o lugar do pai, ou qualquer entidade a ocupar esse lugar. Um 

outro fato a ser observado é o de que não somente a mídia digital se apresenta, para alguns, 

como uma ameaça a este lugar. Em outros momentos, outras mídias, carregando consigo 

propostas de discursos, tidos como subversivos, já foram vistas como ameaça. A exemplo da 

televisão e da publicidade que, por muito tempo, buscavam captar o olhar e o desejo dos 

jovens, na tentativa de convence-los sobre a possibilidade de transformar o status quo de seu 

tempo. 
 No século XXI, a “ameaça” parece não repousar mais somente em uma determinada 

mídia, mas no conjunto delas, nos resultados dos usos das mesmas na configuração social, 

política, cultural e econômica. E a isso se denominou midiatização, pensada pelos autores 

Andreas Hepp (2014);(2013); Nick Couldry (2013;2012), e Stig Hjarvard (2013a);(2013b) e 

                                                
74 O grande Outro está lá fora, mais poderoso do que nunca, sob o disfarce de si no ciberespaço, ele formalizou e universalizou as formas de 
sociabilidade , que agora nos permite estar conectado com o mundo inteiro, sentado sozinho na frente de uma tela." (tradução nossa). 
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amplamente discutida no penúltimo e último capítulos. Ainda buscando fazer uma ligação 

entre midiatização e Psicanálise, vale a pena observar as palavras de Mitchell (1992, p.59): 

"Tools are made to accomplish our purposes, and in this sense they represent desires and 
intentions. We make our tools and tools make us: by taking up particular tools we accede our 
desires and we manifest intentions."75 

 Ou seja, “nós fazemos a tecnologia (tools, ferramentas) e as tecnologias nos fazem”. 

Ao buscar compreender uma relação deste ponto com a formação do desejo na publicidade de 

café é necessário compreender e comparar as condições pelas quais o desejo (visto sob a ótica 

do consumo) atualmente se forma e as condições pelas quais o desejo se formava antes, desde 

o começo do século XX, quando a publicidade, em especial a publicidade de café, fincava 

suas bases. Uma breve análise acerca desses dois momentos mostra que, embora tenha havido 

um desenvolvimento galopante da tecnologia da informação e comunicação, em especial a 

partir do ano 2001, não parece ter havido grandes mudanças na forma pela qual o desejo se 

forma amparado pelo mecanismo de linguagem no inconsciente.   
 O processo de elaboração de desejos, a partir de uma lógica de associação de 

significantes (sentidos e valores da cultura) em cadeia e por similaridade, continua o mesmo, 

se comparadas as era dos algoritmos do Google e do Facebook com a era da TV à cores. Sob 

esse aspecto, a tecnologia parece não trazer nada de novo. A linguagem, enquanto estrutura, 

se mostra inabalável. O signo saussuriano, bem como o significante lacaniano, continuam 

sendo os mesmos. Os sentidos continuam sendo sentidos. O que fez e o que faz a tecnologia é 

acelerar o processo de deslizamento destes, operados em dimensões imaginárias e simbólicas. 

É por essa e outras razões que essa análise não se esgota em um nível superficial, sem 

promover a interdisciplinaridade entre Comunicação e Psicanálise, ou mesmo com outras 

divisões, a exemplo da Linguística e da Filosofia.   
 Pensando sob a lógica descrita acima, a análise envolvendo a natureza do desejo sob o 

contexto da Comunicação, em especial no que tange á Publicidade, será direcionada para a 

compreensão de alguns pontos elementares, visando sustentar a compreensão da formação do 

desejo na publicidade do século XXI.   
 Tratar-se-á inicialmente de dois pontos importantes: sentido e valor, somados, 

mediante o desenho de um processo (de linguagem), a um terceiro, o próprio desejo, fechando 

o circuito em sentido-valor-desejo, configurando o modelo denominado Giro Interactancial, 
                                                
75 Ferramentas foram criadas para atingir seus propósitos. Sob essa ótica, elas representam desejos e intenções. Nós criamos nossas 
ferramentas e elas, por outro lado, nos moldam. Ao assumir algumas ferramentas como particulares, nós assumimos também nossos desejos 
e assim manifestamos nossas intenções. (tradução nossa). 
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apresentado adiante. Esta é a razão pela qual as três palavras aparecem sempre grifadas em 

itálico ao longo de toda a tese. 

3.1 Antes de Tudo, o Sentido 

 Assim como falar de desejo não é um tarefa fácil, pois o tema abarca um oceano de 

referências, desde a Filosofia, passando pela Psicanálise, Psiquiatria, Marketing e também 

Economia, falar de sentido é igualmente uma tarefa difícil. A princípio, pode se dizer que essa 

dificuldade repouse no fato de ambos os conceitos caminharem de forma conjunta, unidos, de 

forma visceral, a um terceiro: o valor. As análises científicas acerca do conceito de sentido 

apontam o olhar do leitor também para a Psicanálise, Filosofia, Psiquiatria e Marketing, mas 

também, indo mais além, para a Comunicação, incluindo Linguística, Semiótica, Análise do 

Discurso, Crítica e Francesa, Teoria da Enunciação Publicitária e Teoria da Enunciação de 

Benveniste.  
 Como não foi possível explorar todas as vertentes acerca dos temas sentido e desejo 

em um espaço relativamente curto, reservado a uma tese de doutorado, foram feitos recortes, 

que pudessem dar conta de encontrar um elo comum a todas vertentes. Sendo assim, o elo foi 

ampliado para o campo da Comunicação, em especial no que se refere ao estudo do sentido, 

visando sua relação com o desejo na Publicidade. Desta forma, foi possível compreender 

melhor os fatores que, em nível de discurso publicitário em rede, impactam na formação do 

desejo de consumo do café enquanto marca sustentada sobre valores.  
 Bom, mas de fato, o que seria o sentido? Lacan (1993, p.32) diz:  

“Let me pause here for a moment so you can appreciate how necessary are the categories of 
the linguistic theory that last year I was trying to make you feel comfortable with. You recall 
that in linguistics there is the signifier and the signified and that the signifier is to be taken in 
the sense of the material of language. The trap, the hole one must not fall into, is the belief that 
signifieds are objects, things. The signified is something quite different – it’s the meaning, 
and I explained to you by means of Saint Augustine, who is as much of a linguist as Monsieur 
Benveniste, that it always refers to meaning, that is, to another meaning. The system of 
language, at whatever point you take hold of it, never results in an index finger directly 
indicating a point of reality; it’s the whole of reality that is covered by the entire network of 
language. You can never say that this is what is being designated, for even were you to 
succeed you would never know what I am designating in this table – for example, the colour, 
the thickness, the table as object, or whatever else it might be”. 76 (grifo nosso). 

                                                
76 "Deixe-me fazer uma pausa aqui por um momento, para que você possa apreciar o quão necessárias são as categorias da teoria linguística, 
que no ano passado eu estava tentando fazer você se sentir confortável com elas. Você se recorda que na linguística existe o significante e o 
significado, e que o significante deve ser tomado no sentido do material da linguagem. A armadilha, o buraco em que não se deve cair, é a 
crença de que os significados são objetos, coisas. O significado é algo bem diferente - é o sentido, e eu expliquei a você, por meio de Santo 
Agostinho, que é um linguista, assim como o Sr. Benveniste, que o sentido se refere senpre ao sentido, isto é, a outro sentido. O sistema da 
linguagem, em qualquer ponto em que você se apodera dela, nunca resulta em um indicador, indicando diretamente um ponto da realidade. 
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 Embora seja possível compreender a noção de sentido a partir de outras teorias, como 

a Linguística Saussuriana, a Semiótica e a Enunciação, o ponto de partida foi dado a partir das 

palavras de Lacan, porque é a Psicanálise Lacaniana um ponto de contato com outras teorias, 

em especial com a Linguística e com a Enunciação. Ademais, a justificativa se dá também 

porque a Psicanálise Lacaniana é tomada aqui como um norte para a compreensão da 

formação dos desejos, ligada à perspectiva do valor-gradiente amparado no trabalhos dos 

significantes em cadeia e dos sentidos transportados por esses significantes em direção às 

significações que irão resultar em significados possíveis.  

 Quando Lacan (1993, p.32) diz “The signified is something quite different – it’s the 

meaning”, “O significado é uma coisa completamente diferente, o significado é o sentido”, ele 

parece argumentar dizendo ser o significado um produto de deslizamentos abaixo e sob a 

égide do significante, ou seja, na parte de baixo da barra do matema S/s (Significante sobre 

significado). Lacan se refere ao fato de que a construção de significados é somente possível, 

através da articulação de mais significantes, conduzindo sentidos para a significação 

transformada em significados e reconhecimentos de desejos frente à demanda. Ou seja, para 

que a geração dos significados e dos sentidos seja possível, é ainda necessário o trabalho dos 

significantes, operando em cadeia.  

 Um bom exemplo desse raciocínio é uso do dicionário. Quando um leitor abre um 

dicionário, buscando encontrar ali as definições de um dado objeto, ele não enxerga o objeto 

em si, mas verá outros significantes (palavras), operando sentidos para determinar o 

significado do objeto. Cada palavra no dicionário não possui ligação direta com o objeto. As 

palavras são significantes, ligadas diretamente à outras palavras, também significantes, e não 

ao objeto em si. A visão do objeto vai se dar como resultado dos deslizamentos, produzindo 

significados. O sentido nunca é fixo e localizado. O sentido flui na cadeia, operando novas 

significações conforme valores-gradiente, que podem determinar a relação desta significação 

com a formação do desejo.   

 A noção de signo, atrelada à noção de sentido, como “aquilo que representa algo para 

alguém” é também algo complexo. O signo é um dos pilares de sustentação da Semiótica e 

suas subdivisões, a exemplo das Semióticas Peircena ou Greimasiana. Mas o que mais 

importa aqui está presente nas palavras, “representa”, “algo”, “alguém” e “aquilo”.   
 Ao representar, um mecanismo de produção de sentidos é despertado, independente de 
                                                                                                                                                   
Toda a realidade é coberta por toda a rede de linguagem. Você nunca pode dizer que isso é o que está sendo designado, pois mesmo se você 
tivesse sucesso, você nunca saberia o que eu estou designando nesta mesa - por exemplo, a cor, a espessura, a mesa como objeto ou qualquer 
outra coisa que possa ser ". (tradução nossa). 
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qual sentido essa produção irá resultar, quando o signo “bater” no sujeito (“alguém”), a quem 

a mensagem for direcionada. O “algo” é o que se pretende passar. Neste caso, pode ser algo 

oriundo de operações significantes prévias, já dotadas de um certo valor-gradiente de 

significação, ligado às possibilidades de representação do sujeito para outros significantes, a 

exemplo de uma campanha publicitária, ocasionando assim possibilidades para a elaboração 

de significados possíveis, atrelados ao reconhecimento e satisfação parcial do desejo do 

consumidor. Porém há aqui uma grande possibilidade de indeterminação. Nada irá garantir a 

perfeita colagem desses significantes ou signos na mente e no desejo do consumidor receptor, 

mesmo tendo esses significantes sido previamente trabalhados por algumas técnicas 

publicitárias sofisticadas, com o objetivo de despertar um ato de compra. O que estará em 

jogo é o valor-gradiente, atrelado aos sentidos, às significações operadas com vistas a uma 

condensação (metáfora) desses sentidos em significados. E o valor-gradiente só poderá se 

revelar em relação aos contextos.  
 Se a comunicação não fizer sentido para um consumidor, não haverá uma boa e forte 

ponte de escuta. Sendo assim, o significado de tal mensagem pode se mostrar ainda obscuro. 

Somente uma boa base irá permitir, mas não garantir, um bom fluxo de sentidos entre emissor 

e receptor, receptores e emissores, entre anunciante e consumidor e consumidor com 

consumidores de uma determinada marca. Para que isso aconteça é preciso um outro 

componente dando sustentação à essa base. E esse componente é o valor, ou melhor, aquilo 

que carrega um sentido de valor, em uma posição de valor.  
 Quando J.W. Thompson foi contratado por um dos principais players do mercado de 

café, na primeira metade do século XX, a Arbuckles, ele logo percebeu a importância do 

“fazer sentido”. Para tanto, Thompson percebeu, mediante a ajuda das pesquisas de mercado e 

de psicólogos (PENDERGRAST, 2010, p.156), que era preciso compreender os anseios e 

valores de uma época. Para sua publicidade surtir efeito, foi preciso compreender também os 

significantes da época, aqueles que, dentro de um mecanismo de linguagem (deslizamentos de 

significantes), estivessem ligados a um maior valor-gradiente para, dentro de uma perspectiva 

de Giro Interactancial, operar uma representação do consumidor, afetando-o, causando 

consequentemente seu desejo.  
 O termo Giro Interactancial é proposto aqui como um desdobramento da concepção 

de Leis Interactanciais (MAIA, 2014, p. 48-64, 2014), trabalhada como uma tentativa de 

compreensão da formação do desejo na Publicidade a partir da junção entre Psicanálise 

Lacaniana e Enunciação Publicitária, tema do segundo capítulo deste trabalho. O Giro 
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Interactancial pode ser agora contextualizado, no diagrama abaixo (Fig. 22), como uma 

forma de compreender o fluxo de sentidos entre três posições importantes do processo de 

comunicação: sentido, valor e desejo.   

           No gráfico, é possível observar  as três dimensões, nas quais se dá o fluxo de sentidos. 

Cada seta representa uma entrada e uma 

saída. É importante observar que há somente 

uma porta de entrada para o circuito, 

representada na casa 01, por onde os 

significantes adentram à cadeia associativa 

de um sujeito. Na cadeia significante, os 

significantes, mediante Leis Interactanciais 

(metáfora, metonímia, embreagem e 

debreagem) se deslizam, impactando a 

significação e operando significados 

possíveis.  

  Vê se que não há uma porta de saída, 

somente porta de entrada. Quando significantes penetram na cadeia de significantes do 

sujeito, estes jamais serão os mesmos, pois o simples contato de um significante com outro 

significante pode alterar drasticamente sua natureza primeira. Mesmo se “descartado” pelo 

sujeito, o significante estará em algum lugar da cadeia, podendo se transformar em um 

recalque ou em um outro tipo de recusa ou esquecimento.  Mas, o que vai definir sua 

“presença de sentido”, a possibilitar novos deslizamento, e consequentemente novos desejos, 

será o impacto do valor-gradiente, que o convocará conforme o trabalho de associação. Mas 

quais associações e com o quê? Definir aqui quais tipos de associações, determinando-as em 

padrões quantitativos seria redutível demais, pois, cada caso é específico e depende se seu 

contexto. Mas é possível pensar nas condições (de abertura e escuta) às quais as interações 

acontecem.   
 Braga (2012, p. 29) diz:  

Creio também que as mudanças parecem funcionar melhor em reverberação mútua. 
Não basta que, tendo alguém dito alguma coisa, um processo/efeito se faça em mim, 
que me modifique, porque eu estava aberto a essa modificação.  

 O fato de “estar aberto” a receber os significantes determina uma condição favorável 

à comunicação. Mas o que faria um receptor estar aberto a significantes? Para além de tipos 

O Giro Interactancial 
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de associações, como dito no parágrafo anterior, é preciso pensar nas condições que 

favoreçam a entrada dos significantes na cadeia associativa do interlocutor. Embora sejam 

muitas as condições, é possível estabelecer recortes de análise.   
 E o recorte dado aqui foi baseado nos usos dos dêiticos como dimensões de tempo 

(contexto), espaço (lugares) e de pessoa (identidades representadas). Isto justifica a 

pertinência da Enunciação Midiática Publicitária de Barbosa e Trindade [2007(2003)] nesse 

trabalho. Já que essa teoria vem da Enunciação de Benveniste, cujas dimensões dêiticas, 

como entes produtores de sentidos, são também trabalhadas pelo autor.  

 Com base nessa proposta de compreensão dos graus de escuta, atrelados aos usos dos  

dêiticos, o modelo irá ajudar a melhor compreender a consolidação do valor-gradiente de 

significação ou representação, ligando a outras passagens do pensamento de Braga, quando o 

mesmo afirma: “Se observarmos ao redor, em simples consulta às práticas sociais, é 

inevitável constatar que há graus de escuta, variações complexas na disponibilidade e no 

acolhimento.” (BRAGA, 2012, p.31). Esses graus de escuta se relacionam ao conceito de 

valor-gradiente porque, a partir desses, e nesses graus, sem apresentar um dado quantitativo 

mas sim qualitativo, se torna possível identificar “o que se diz”, com “quais significantes se 

diz” e o impacto desses 

significantes nas significações 

produzidas pelo “dizer”.   
 Um boa perspectiva acerca 

desta possibilidade está no fato do 

significante “casa” ter gerado uma 

grande interação de consumidores 

do café Nespresso em um grupo 

criado pelos próprios consu-

midores da marca na rede social 

Facebook. A imagem (Fig.23) 

mostra o quanto a associação dos 

significantes “Casa” e 

“Nespresso” impactam o consu-

midor, representando-o.  

 Desta forma, uma escuta 

do consumidor se abriu ao 
Post de Consumidor no Grupo Nespresso Nestlé Brasil 
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discurso da marca. Conclui-se então que esses significantes, dentro de uma condição 

contextual, entre marca e consumidor, podem estar  relacionados a um alto valor-gradiente 

de representação, porque promoveram um engajamento da comunicação publicitária da 

marca. E por que promoveram uma escuta e o desejo de se engajar? Porque a marca, ao criar 

a proposta do “Cantinho Nespresso”, um espaço especial na casa do consumidor, fez com 

que o Giro Interactancial acontecesse, pois fica evidente a forte relação de sentidos entre os 

significantes “casa”, “sala” e “café”.  
 Tem-se aqui uma relação de sentido de cunho sedimentar, histórica. E isso pode 

também enriquecer a significação, ligada à representação do sujeito, reflexo do trabalho dos 

significantes operando em cadeia. No Capítulo I é possível observar que, no século XIX, 

pessoas de alta renda reservavam um espaço especial em suas casas. Naquele espaço, 

destinado ao deguste de café, o produto era o protagonista de uma cena conspícua, na qual, 

ao receber seus convidados, o anfitrião reforçava e representava seu status social, oferecendo 

às visitas, um produto consumido pela elite. E Nespresso, mediante um laço com o passado, 

reproduz, de forma ressignificada, para atender o contexto contemporâneo, o mesmo Giro 

Interactancial. Mudam-se os objetos, mas mantêm-se a mesma lógica de produção de 

sentidos e desejos, significações e significados.  
 No Capítulo V, o funcionamento do Giro Interactancial será demonstrado através da 

metodologia Análise de Conteúdo e do métodos SNA - Social Network Analysis. A aplicação 

metodológica irá também ao encontro da tentativa de validar um protocolo fundamentado no 

conceito de valor-gradiente. Estima-se que tal protocolo poderá, mediante desdobramentos 

futuros, ajudar pesquisadores na observação do trabalho dos significantes na produção de 

significações de maior ou menor potência de representação, podendo assim afetar a formação 

dos desejos na Publicidade, já que não se deseja aquilo que não sinaliza previamente um 

valor. Mas, para tal objeto ter um valor é necessário um sentido e esse sentido de valor pode 

se transformar em significados possíveis para o sujeito.  
 Como já pontuado, o conceito de valor-gradiente, pensado a partir desse trabalho 

como um ponto inicial, tem suas bases nos textos Interação como Contexto da Comunicação 

(2012) de José Luiz Braga e Dimensões do Consumo Midiatizado (2014, p. 3109-3117), de 

Eneus Trindade e Clotilde Perez.   

 O primeiro texto promove uma reflexão acerca dos graus de escuta, que podem 

impactar a formação de desejos na Publicidade, mas também na Comunicação, de uma forma 

geral. Braga inicia seu texto apresentando uma resposta ao artigo do pesquisador da 
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ECA/USP Ciro Marcondes Filho (2011a p. 169-178, 2011a), intitulado Duas Doenças 

Infantis da Comunicação: a Insuficiência Ontológica e a Submissão à Política: Uma 

Discussão com José Luiz Braga. Para Braga, houve necessidade de um esclarecimento dado 

a Ciro Marcondes em relação à proposta de “graus de interação”, já proposto em trabalhos 

anteriores de Braga. O que mais interessa aqui são, de fato, os esclarecimentos de Braga 

sobre sua tese envolvendo os gradientes de interação, em especial no que se refere ao termo 

valor.   

 Braga (2012, p.35) diz: 

Acho efetivamente difícil (senão impossível) estabelecer critérios apriorísticos, como regra 
para distinguir diferentes qualidades. Isso não me impede de perceber que no espaço social – 
no qual as interações ocorrem gerando modificações em todas as variedades imagináveis de 
qualidade, valor, intensidade ou significação humana – as comunicações são, mais que boas 
ou más, muito frequentemente canhestras. todas me interessam – não voltado para a busca de 
essências, vejo que a experiência é sempre variável. A investigação para nos aproximarmos 
dessa diversidade se fará pelo estudo de casos múltiplos. (grifo nosso em negrito, itálico de 
Braga). 

 No trecho, as palavras destacadas em negrito apresentam elos de ligação a esta 

pesquisa. A primeira delas, espaço social, tem a ver com os lugares onde as interações 

acontecem. Isso é um ponto que irá impactar na produção de sentidos. Como lugares, podem 

ser entendidos não somente os lugares físicos, mas também os lugares imaginários, como é o 

caso do Cantinho Nespresso, aparecendo inicialmente como imaginário e, em seguida, sendo 

concretizado no espaço físico “casa do consumidor”. Quando não concretizado (tentativa de 

comunicação com grau parcial de concretização), pode ficar por um tempo na memória do 

consumidor. Se houver uma concretização, pode se afirmar que, no caso deste consumidor, o 

valor-gradiente foi suficiente para materializar a tentativa de comunicação feita pela marca 

Nespresso, acarretando na satisfação de parte 77  do desejo do consumidor a partir da 

experiência de marca.  
 O segundo texto-base, para a criação do conceito de valor-gradiente, é o texto 

intitulado Dimensões do Consumo Midiatizado (2014, p. 3109-3117), publicado por Eneus 

Trindade e Clotilde Perez, no II Congresso Mundial de Comunicação Ibero-Americana 

Confibercom, em 2014. O artigo, com base no texto de Braga, apresenta uma importante 

reflexão acerca dos vínculos de sentidos entre consumidores e marcas. Mas o artigo fala 

também da importância dos “gradientes de interação” entre marcas e consumidores, no 

                                                
77 Pensando que, de acordo com a Psicanálise, não há uma solução completa para o desejo, o que parece apontar para uma natureza do desejo 
como algo sustentado na “insatisfação”. 
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contexto da comunicação publicitária midiatizada. Um outro ponto importante desse artigo 

está na ampliação das discussões aqui apresentadas para o universo da midiatização. Isso irá 

permitir a entrada da análise na compreensão dos vínculos de sentidos em circulação nas 

redes sociais digitais, em especial na rede social Facebook. Porém é ainda necessário avançar 

um pouco mais na discussão acerca do conceito de sentido, porta de entrada para o processo - 

dado a partir do Giro Interactancial - de escuta, representação, ressignificação ou recusa dos 

sentidos. 
 O termo “vínculos de sentidos”, apresentado no trabalho de Trindade e Perez, trata da 

possibilidade de realização de tais vínculos a partir da ideia de gradiente e também da 

midiatização do consumo. Em relação ao segundo conceito, os autores afirmam ser este pouco 

discutido dentro dos estudos envolvendo a midiatização, que se divide em duas grandes 

frentes: a Institucionalista  e a Socioconstrutivista. Como a análise proposta nesta pesquisa 

contempla o estudo da produção de sentidos na publicidade e no consumo de marcas e 

produtos, essa leitura do consumo, ampliada à midiatização, não pode ser ignorada.  

 Trindade e Perez (2014, p. 3111) reforçam:  

A midiatização no Brasil tem sua maior identificação no contexto dos pesquisadores 
Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade do Vale do Rio Sinos (São 
Leopoldo - Rio Grande do Sul), entre eles destacamos o trabalho de Braga (2006 e 2012), 
de Fausto Neto (2010) e Fausto Neto e Sgorla (2013). Tais autores estão ligados à tradição 
social-construtivista do termo midiatização, trazendo ao cenário brasileiro uma 
contribuição importante, mas nenhum deles estudo o consumo midiatizado, como iremos 
propor mais adiante. Para Braga (2006), em sua influência dada a partir de Berger e 
Luckmann (1967), a midiatização é um processo que ainda não se consolidou, mas que 
visa à implementação de processos culturais de referência, a exemplo do que significa(ou) 
a comunicação escrita e sua consolidação para o sentido de acesso e participação da/na 
cultura letrada. As novas mídias também seriam capazes de construir realidades, mas 
suas regras e lógicas ainda não estariam consolidadas como práticas culturais de 
referência, embora já se perceba os sinais de novas práticas culturais midiatizadas. Para 
Braga (2012), tais práticas culturais midiatizadas dar-se-iam como contextos da 
comunicação/interação, reveladoras de gradientes de intensidades, qualidades que 
modulariam as lógicas da força comunicativa na construção das realidades. (grifo nosso) 

 Os termos presentes no texto de Trindade e Perez, grifados em negrito, se mostram 

novamente como elos aos argumentos aqui defendidos. O termo “novas mídias” remete 

totalmente ao foco desta tese sobre os aspectos que impactam  (entre eles o valor-gradiente) 

na formação do desejo a partir da produção de sentidos, o que irá também ao encontro da 

abordagem acerca da midiatização do consumo.   
 O segundo termo em destaque é “realidade”. Mediante correntes de pesquisa como a 

Análise do Discurso Francesa, Análise do Discurso Crítica e também a Semiótica, em 

especial a Semiótica da Cultura, é possível ver o quanto a comunicação pode impactar na 
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construção da realidade de um indivíduo, de uma cultura, de uma organização e até mesmo 

de uma nação. O que vale notar nessa passagem é a importância da produção de sentidos 

operada pelo Giro Interactancial. Dá-se então uma relação entre produção de sentidos e 

criação de realidade, incluindo também o desejo, que não escapa ao crivo do valor, associado 

a produtos diversos, a exemplo de um carro ou objetos imaginários, como avatares, vendidos 

a dinheiro real, em jogos de realidade virtual.  
 O terceiro ponto importante no texto citado é “práticas culturais midiatizadas”. Este 

ponto vai completamente ao encontro do ambiente analisado nesta pesquisa, o ambiente das 

redes sociais digitais. Ao citar aqui as redes sociais digitais como um espaço, onde a 

midiatização se faz presente, para que não haja um equívoco na cabeça do leitor, é importante 

relembrar o fato da midiatização compreender um conjunto de meios, fenômenos e 

processos, não podendo ser pensada de forma isolada e aplicada a somente um cenário, como 

o das redes sociais digitais. A midiatização é tudo isso e mais os fenômenos presentes na 

cultura, de forma geral. Toda a realidade passou a ser, de certa forma, a midiatização. 
 O penúltimo termo destacado, “gradientes de intensidade”, se liga diretamente ao 

último, “força comunicativa”, e é também evidentemente importante, pois ajuda a 

compreender a proposta de, a partir de uma análise sobre o  trabalho dos significantes e seus 

impactos no processo de significação, compreender um possível valor-gradiente aplicado na 

análise da publicidade, em especial na publicidade de café. Gradiente este demonstrado nos 

capítulos seguintes, mediante aplicação da metodologia proposta.   
 Para além do que já foi exposto, há um outro ponto ainda mais importante no texto de 

Trindade e Perez (2014, p.3112 - 3113). Trata-se dos rituais de consumo, pensados dentro de 

um contexto de midiatização do consumo e como facilitadores do processo de troca e 

vínculos de sentidos: 

Percebe-se, com auxílio do antropólogo Grant McCracken (2003) que essas operações dos 
sistemas (publicitário e da moda) dependem de um olhar semio-discursivo e antropo-cultural 
para sua compreensão. Por meio desse olhar é possível compreender gradientes dados nas 
articulações dos rituais de consumo que favoreçam as práticas de consumo no plano das 
relações pessoa-objetos de consumo. Isto posto, dentro da lógica de uma presença midiática na 
vida social, podemos afirmar que McCracken (2003: 100), na sua condição de antropólogo e, 
portanto, circunscrito a uma perspectiva de abordagem cultural sobre os fenômenos de 
consumo, indicializa a midiatização do consumo por meio do sistema publicitário, uma vez 
que, na visão deste autor, o mundo culturalmente construído transfere significados e valores 
para os bens de consumo que, por sua vez, são difundidos e incorporados entre os 
consumidores por meio das ações do sistema publicitário de difusão das marcas, o que inclui 
todas as expressões das marcas (PEREZ, 2004) e possibilidades de formatos de publicização 
(CASAQUI, 2011), não se restringindo à publicidade em si, mas envolvendo todo o conjunto 
de ações de circulação de sentidos (FAUSTO NETO, 2010) das marcas no ambiente social, 
sobretudo com seus vestígios de interação entre emissores e receptores nas mídias digitais. 
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Essa perspectiva, de compreender os rituais de consumo como articuladores de práticas 
simbólicas que mudam em função das necessidades das cenas sociais vividas cotidianamente, 
isto é, que cada conjunto de propriedades simbólicas em um dado rito, permite o abandono 
dessas práticas em função de outras com um novo fim social e, assim, sucessivamente. Isso em 
certo sentido é algo que já estava contido nas definições de ritos de passagens em Van Gennep 
(2011) e Victor Tuner (1974), mas talvez não contemplando a velocidade e carga de fluxos 
simbólicos que se operam na midiatização dos consumos contemporâneos, pois o consumo 
adquiriu um novo patamar de sentidos nas suas possibilidades de manifestar uma nova 
instância da limiaridade cultural com seus gradientes.  

 A partir dos argumentos dos autores é possível compreender que os significantes, 

quando envoltos em outros significantes e mediante Giro e Leis Interactanciais, movem um 

circuito de sentidos, cujo destino converge para a construção das referências de ritual. Mas 

como isso se dá? Mediante a ressignificação de rituais previamente construídos, expressos de 

outra forma e em outro tempo.  
 Um bom exemplo disso pode ser evidenciado na relação do consumidor com o café 

Nespresso. Ao venerar, como um totem78, seu Cantinho Nespresso e convidar seus visitantes 

a experienciar ali um bom café, com diversas opções de cores e sabores, o consumidor 

experiência uma ressignificação dos antigos rituais.  Há também no exemplo uma promessa 

de completa satisfação, expressa no slogan What else? (O que mais?). A enunciação da 

marca, a partir do slogan, carrega nas entrelinhas, um sentido de satisfação porque 

“pergunta” ao consumidor como ele pode querer mais de um café, já que Nespresso, por 

meio da variedade de sabores, entrega todos os sentidos do bom café? Mas, o outro lado da 

moeda aponta para algo próprio do desejo: a insatisfação. Um ritual não deve nunca se 

esgotar. Para que um grupo se sustente, são necessários novos encontros regados a novas 

opções de sabores e cores lançadas por Nespresso.  
 Outros exemplos de ressignificação dos antigos rituais podem ser vistos em outras 

práticas midiáticas, desde cultos religiosos, ampliados às redes sociais com a ajuda de 

aplicativos como Periscope e You-Tube, até reuniões que, regadas à música, envolvem o uso 

do Narguilé como ponto central de um outro tipo de ritual. Assim como o café, o consumo 

do Narguilé é também de caráter e uso coletivos.  
 Os sentidos associados à coletividade já se mostram, por si só, remotos, pois habitam 

as subjetividades desde os primórdios dos seres humanos. Quando esses significantes da 

coletividade aparecem em uma campanha publicitária, tratados de maneira sedutora, 

                                                
78 Um totem ou tóteme diz respeito a um determinado objeto, animal ou planta que seja cultuado como um símbolo ou ancestral de 
uma coletividade. Em relação ao totem, coisas são classificadas como sendo sagradas ou profanas dentro da coletividade. De 
acordo com Henry Schoolcraft, "o totem é, na verdade, um desenho que corresponde aos emblemas heráldicos das nações 
civilizadas e que cada pessoa é autorizada a portar como prova da identidade da família à qual pertence. É o que demonstra a 
etimologia verdadeira da palavra, derivada de 'dodaim', que significa aldeia ou residência de um grupo familiar". 
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certamente apresentarão, dependendo do público, da mensagem e do contexto, uma forte 

carga de representação, expressa por alto valor-gradiente, pois atravessaram muitas gerações. 

Os sentidos da coletividade são trabalhados por Nespresso e Starbucks em suas campanhas. 

Porém, há um outro dado acerca de Nespresso, e esse dado está ligado aos sentidos do 

consumo individual, associado ao uso das cápsulas, permitindo ao consumidor fazer um só 

café e de forma rápida. Mas esta parece ser uma significação mais recente, ligada aos 

sentidos de representação do sujeito contemporâneo, morador das grandes cidades, formadas 

no período da Revolução Industrial, expandindo-se para os dias atuais. Este ponto será 

novamente retomado nos capítulos seguintes.  
 Ao finalizar o artigo, os autores Eneus Trindade e Clotilde Perez, apontam, nas 

considerações finais, três pontos importantes. O primeiro deles é o alargamento das formas 

publicitárias, que já extrapolam os modelos tradicionais. Nesse alargamento inclui-se a 

publicidade digital, feita a partir da legitimação de novos formatos e canais midiatizados, a 

exemplo dos youtubers e blogueiros, “anônimos” que faziam parte da massa de 

consumidores, mas destacaram-se a ponto de se tornarem emissores e importantes 

influenciadores. 
 O segundo ponto destacado pelos autores é a necessidade de promover um 

mapeamento (empírico) dos gradientes de interação, participação e colaboração. É nesse 

caminho que esta pesquisa se dirige, porém de uma forma bem particular, buscando 

empreender um mapeamento dos gradientes sob o critério de valor potencial de 

representação, inerentes ao trabalho dos significantes. Para tanto, foram usados os métodos já 

citados em outros momentos.  
 O terceiro ponto, de extrema importância e pertinência à uma análise acerca da 

midiatização do consumo através das redes sociais digitais é a presença dos algoritmos. A 

midiatização da era digital trouxe o algoritmo como uma novidade, porém, mais que isso, o 

algoritmo deixou de ser um simples “pedaço de código” de programação, dentro de uma 

grande plataforma composta de outros algoritmos, cuja função era somente executar uma 

determinada tarefa conforme a intenção do programador.   
 Os algoritmos atuais, como os do Facebook, possuem a capacidade de interferir na 

produção de sentidos em diferentes formas de comunicação, como uma comunicação entre 

amigos ou em uma publicidade. Par além dos pontos citados, é preciso destacar que os 

algoritmos tem interferido também no jornalismo, onde há algoritmos sofisticados, usados 

em grandes veículos de notícias como os dos EUA. Ainda sobre esse tema, a Revista Exame, 
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de 16 de Junho de 2016, trouxe uma matéria intitulada Robôs que Transformam Dados em 

Textos Chegam às Redações, disponível no site79 da revista.  
 Em um tempo governado pelas redes de informação e comunicação, os algoritmos 

poderão impactar no valor-gradiente da significação, pois a máquina, mesmo não possuindo 

uma cadeia significante e nem uma dimensão inconsciente, atravessa os discursos inferindo 

nele um processo criado por outros humanos. Ao selecionar conteúdos, simular ações 

humanas de comunicação, enganando os humanos em um processo de interação digital, a 

máquina pode impactar consideravelmente nos sentidos das mensagens lidas por outros 

humanos, porque há nesse processo dados da realidade sendo construído na interação 

homem-máquina.  
 Mais conhecidos como bots, derivação da palavra inglesa robot ou robô, esses 

algoritmos devem ser analisados, quando identificados na interação com humanos ou entre 

eles. Devidamente identificados, sua presença poderá ser avaliada no sentido de compreender 

o quanto podem impactar no valor-gradiente. Isso foi levado em consideração, a fim de 

evitar o enviesamento amostral da pesquisa. Não se deve considerar a significação produzida 

ou interferida pelos algoritmos como menor. Como esta significação simula uma interação 

humana, esta pode inclusive impactar no Giro Interactancial, um fenômeno humano de 

comunicação. Se há significação, e essa significação, em algum momento, for “escutada” e 

apreendida por um ser humano, haverá certamente um impacto na cultura e por consequência 

impactos nas formas de desejar. Este tema, envolvendo o impacto dos algoritmos, será 

retomado, com maior dedicação, no Capítulo VI.  
 Após demonstrar a importância do sentido, enquanto o primeiro pilar do Giro 

Interactancial, é o momento de compreender como isso se reflete nas práticas de marketing, 

em especial no que se refere ao trabalho de branding, ou melhor, no trabalho de gestão de 

marcas. Para tanto foi analisada uma obra de extrema importância e que reflete, de forma 

muito fiel, a importância do papel do sentido enquanto pilar.   
 Tal obra, ainda sem tradução para o português, se intitula Making Meaning: How 

Successful Businesses Deliver Meaningful Customer Experiences 80  (2006) e tem como 

autores Steve Diller, Nathan Shedroff,  Darrel Rhea.  Mas é preciso destacar novamente que, 

embora muito importante, a dimensão do sentido não funciona de forma isolada no processo 

de formação de desejo a partir da linguagem e da Comunicação. Há de se considerar também 
                                                
79 http://exame.abril.com.br/tecnologia/robos-que-transformam-dados-em-textos-chegam-as-redacoes/   
 
80 Criando Sentidos: Como Marcas de Sucesso Entregam Experiências Significativas para seus  Consumidores 
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a dimensão do valor (ver diagrama Giro Interactancial, pág. 120). E a obra citada ajuda 

compreender um pouco desse funcionamento conjunto.  
 Composta por onze capítulos, o livro traz uma análise importante acerca da forma de 

se promover a produção de sentidos no universo das grandes marcas. Ao longo da obra, os 

autores trazem algumas análises de cases reais, focando em suas estratégias e resultados. 

Embora não apresente um estudo acerca das marcas de café Nespresso e Starbucks, a análise 

da obra irá ajudar na compreensão da metodologia proposta nesta pesquisa pois, além de 

contextualizar a aplicação para o campo da publicidade e do marketing, irá demonstrar o 

quanto as dimensões sentido e valor impactam no funcionamento do Giro Interactancial ao 

promover a formação dos desejos no contexto da comunicação das grandes marcas que, 

amparadas pelo trabalho dos significantes em cadeia, associados a valores-gradiente, 

movimentam o percurso dos sentidos, em direção a uma possível significação e elaboração 

de significados.  
  A obra traz, logo na introdução, intitulada Meaning: The Heart and Soul of 

Innovation (Diller; Shedroff; Rhea, 2006, p.01), aspectos importantes acerca do da relação 

entre o sentido, a cultura e as práticas sociais:  

Every morning, all around the world, billions of people wake up and go to work. For 
some, this may mean walking out into the fields adjacent to their home. For others, it 
may take an hour-long commute to reach their cubicle on the 50th floor. Regardless 
of the path, all are moving toward activities that define a large part of who they are. 
Whether you are a farmer or fund manager, the tasks you do, the responsibilities you 
hold, the relationships and decisions you make, all express parts of your identity and 
define you in significant ways. Because of this connection, most of us care about the 
meaning of what we do.81  

 Ao assumir que há uma conexão entre e aquilo que o sujeito faz em seu dia-a-dia - 

suas práticas sociais e culturais contextualizadas em um determinado tempo, lugar e a 

determinadas pessoas, mediante suas identidades - e a dimensão dos sentidos, o autor deixa 

implícito haver aí uma determinada gradação de significação, ou seja, é mais fácil estabelecer 

uma relação de sentido (+ valor) com os objetos e experiências do dia-a-dia, do cotidiano, do 

que com algo totalmente estranho. E o estranho pode inclusive, em um primeiro momento, 

assustar ou afastar o indivíduo, até que ele forme novamente uma conexão de sentido com o 

fato dado inicialmente como estranho. Um fato assustador pode afastar o sujeito e 

                                                
81 Todas as manhãs, em todo mundo, bilhões de pessoas acordam e vão trabalhar. Para alguns, isso pode significar um trajeto rápido. Para 
outros, pode demorar uma hora para chegar ao seu cubículo no 50º andar. Independentemente do caminho, todos estão se movendo em 
direção a atividades que definem uma grande parte de quem eles são. Se você é um agricultor ou gestor de fundos, as tarefas que você faz, as 
responsabilidades que possuem, as relações e as decisões que você faz, todos expressam partes de sua identidade e todos as definem de 
maneira significativa. Devido a esta relação, a maioria de nós nos preocupamos com o sentido daquilo que fazemos. (tradução nossa). 
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consequentemente seu desejo.  
 E as marcas tem aprendido que essa conexão de sentidos pode promover uma 

conexão direta com o desejo do consumidor. Marcas como Nike, Adidas, Apple e The North 

Face, mediante uma comunicação rica em sentidos, significações e significados, adentram 

para os contextos de seus consumidores e dialogam com eles apresentando, mediante 

significantes operando altos valores-gradiente, sentidos que eles esperam receber.   

 Diller; Shedroff; Rhea (2006, p.01)  afirmam:  

We envision a time when customers increasingly make their purchase decisions 
based on deeply valued meanings that companies evoke for them through their 
products and services - in other words, meaningful consumption - as opposed to 
simply responding based on features, price, brand identity, and emotional pitches.82 

 O primeiro capítulo, intitulado The Road to Meaning83 (2006, p.05-16), traz um item, 

From Identity to Experience (2006, p.09). A leitura do item ajuda a melhor compreender 

algumas questões levantadas nessa tese. O termo identidade, já citado em capítulos anteriores, 

comporta uma relação muito próxima com os demais termos sentido, desejo e valor, pois é 

por meio da identificação de sentidos e significados que um indivíduo se forma.   
 Desde a infância, o sujeito recebe sentidos oriundos do seio familiar, mas também 

sentidos oriundos da cultura, mediante o exercício das práticas sociais. Dentro dessa malha de 

representações, significações e identificações, esse sujeito concebe seu desejo mediante 

“negociações” entre cultura e família. Conforme o modelo, pensando como Giro 

Interactancial (Fig. 22 Pág. 120), é possível imaginar que o desejo do consumidor estará mais 

próximo daquilo que ele julga como de maior valor para sua vida. Tem-se, desta forma, o 

fortalecimento de uma determinada identidade, refletida também nas práticas de consumo. 

 Para além de uma compreensão desses grupos em gêneros ou faixas etárias, o 

marketing contemporâneo os classifica agora por experiências. “Experiências significativas”, 

exatamente como aparece no título da obra Making Meaning dos autores Diller, Nathan 

Shedroff e Darrel Rhea. Para o consumo, não interessa mais se, por serem do sexo masculino, 

homens usam um sapato de salto para frequentar uma balada ou para ir ao cinema. Se essa 

experiência ganhar uma escala tão grande, a ponto de grande parte dos homens aderirem à 

moda, uma proposta de significado será, a partir de operações de sentidos, inaugurada na 

cultura, o que poderá fazer outros homens, mediante o reconhecimento de um valor, 
                                                
82 Nós presenciamos um momento em que os consumidores cada vez mais tomam as suas decisões de compra com base em sentidos 
profundamente valorizados e que as empresas evocam para eles através de seus produtos e serviços. Em outras palavras, consumo 
significativo, em vez daquele consumo que se sustenta apenas em preço, identidade da marca e apelos emocionais. (tradução nossa).  
 
83 O caminho para os sentidos. 
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desejarem o produto.   
 Pensando sob a ótica da Psicanálise, de Freud a Lacan, não há formas possíveis de 

estabelecimento de demandas sem significantes e sentidos prévios, que apontem para tais 

demandas. Já na infância o sujeito se vê convocado a adentrar ao mundo pela via do 

simbólico e do imaginário. As demandas, na qualidade de um “chamamento” para o desejo, 

só podem ser transformadas em desejo partir da linguagem, que promove deslizamentos de 

sentidos e significantes. E a Publicidade, mediante seu discurso, não pode ser compreendida 

de forma totalmente isolada dessas questões. A Publicidade está inevitavelmente atravessada 

na vida dos sujeitos que, de alguma forma fazem uso de algum tipo de dispositivo midiático. 

E as mensagens desses dispositivos estarão voltadas, mediante o trabalho de significantes, 

para os desejos dos sujeitos.   
 Dentro dessa ótica, envolvendo o exercício das experiências, sejam elas de ordem 

simplesmente social ou voltadas ao consumo de bens industrializados, ficou mais difícil 

pensar as identidades, já que elas podem se formar a partir de “borramentos” e intercâmbios 

constantes entre as bordas ligadas a uma infinidade de discursos dirigidos a essas identidades. 

Frente a tal cenário, o discurso da Publicidade se torna cada vez mais “plástico” para atender 

as demandas das épocas, das culturas dessas épocas, em lugares onde o frenesi do consumo 

está presente. E o livro Making Meaning foi feito para o estudo desses contextos. Mais a 

frente, serão analisados alguns pontos do livro que, embora não classificados dessa forma, se 

mostram claramente como significantes atrelados à perspectiva do valor-gradiente, a exemplo 

dos significantes ligados aos valores funcional, econômico e de coletividade (DILLER; 

SHERDROF; RHEA, p. 17-30).  
 Um segundo item, The Demand for Meaning, ainda no Capítulo I de Making Meaning, 

diz respeito às entregas de sentidos, significados e significações trabalhadas por algumas 

grandes marcas. Como a demanda por sentidos e significados está relacionada ao 

funcionamento da subjetividade no ser humano, os modelos entregues pelas marcas, através 

da publicidade e do marketing, funcionam quando a linguagem usada na entrega aparece 

sustentada por altos valores-gradiente de significação.   

 Um outro exemplo de demanda pode ser observado quando um bebê, após nascer, 

passa por um longo processo de elaboração, no qual as referências são criadas como formas 

de organização de sua psique. Desta forma, ele inaugura sua entrada no universo da 

linguagem, a qual contemplará um grande conjunto de sentidos expressos mediante 

significantes que contornarão sua existência e seus desejos. Porém é preciso observar que a 
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“significância” desses significantes não é definitiva.   
 Como a identidade é algo mutável, ao longo dos anos, alguns sentidos podem 

prevalecer, serem ressignificados ou passarem por revisões por parte dos sujeitos, não sendo 

mais tão importantes na vida dos indivíduos. Nesses casos, é possível pensar que houve uma 

alteração no valor-gradiente da significação, operada via discursos. Se há uma redução 

drástica na significação e nos significados, propostos pelos antigos discursos, a demanda do 

sujeito sinaliza novamente uma busca por novas operações significantes, a operarem novas 

significações e significados adequados a novos tempos e espaços. Um bom exemplo é quando 

algumas referencias caem de moda. Metáforas como “brotinho” e “darling” (denominações 

atribuídas às mulheres bonitas ou namoradas nas décadas de 60 e 70 no Brasil) ou produtos, 

como as calças boca de sino não fazem mais parte da linguagem dos jovens do século XXI.

  Embora os significantes, como os citados acima tenham, ao longo do tempo, se 

deslocado para outros contextos, a significação produzida parece ter perdido grande parte do 

valor-gradiente de representação, quando considerados a presença desses significantes nos 

discursos dos jovens do século XXI. Mas, é preciso destacar que tais significantes nunca 

deixarão de existir, se registrados em produtos midiáticos, a exemplo dos discos, filmes, 

publicitários ou não, e nas novelas. Havendo mudanças de contexto social, econômico e 

cultural, que favoreçam o retorno de tais sentidos e significantes, estes podem retornar com 

um valor-gradiente maior e podem inclusive reaparecer em peças publicitárias. O que nunca 

vai se encerrar é a demanda por sentidos, estes vão e vem, pois é a partir dos sentidos e das 

significações que, mediante Giro e Leis Interactanciais, os desejos são formados na 

Publicidade e também na vida dos indivíduos.  
 O capítulo dois, da obra Making Meaning: How Successful Businesses Deliver 

Meaningful Customer Experiences, intitulado The Value of Meaning (2006, p.17-30), 

apresenta outro momento de extrema ligação com a proposta desta tese, bem como com o 

modelo de Giro Interactancial. Embora os autores promovam uma relação próxima entre as 

dimensões de valor e de sentido, os mesmos não empreendem uma reflexão apurada em 

direção à noção de formação do desejo a partir ambos. Tampouco contemplam uma análise 

baseada na Psicanálise. Porém esta lacuna não desmerece, de forma alguma, o excelente 

trabalho dos autores. O que se propõe aqui é um desdobramento do trabalho dos autores para 

um nível de maior complexidade, ligada à compreensão da formação do desejo na 

Publicidade.  
 Logo no inicio do capítulo, Diller; Shedroff; Rhea (2006, p.17-18) abordam a 
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importância do trabalho de gestão da marca na criação, manutenção ou ressignificação de 

elementos de sentidos que a envolvem, pois uma boa marca é essencialmente feita de sentidos 

e valores, incluindo aí os “sentidos de valor”:  

Over the course of the past century, this understanding progressed from meeting 
consumers' functional and economic requirements, through the emergence of choice 
and competition, culminating in the use of branding to address customers' desire for 
identity and, most recently, connections at the level of meaning. By mid-20th 
century, branding had become the essence of marketing and a defining characteristic 
of most global products and services. Brand was important to companies as a saleable 
asset; and it was important to customers as a distinction of value and identity. Over 
the past few years, as branding and design evolved further, the term "experience" 
began to spread through businesses like the latest pop song. Executives would sing its 
refrains—experience marketing, holistic design, 360 degree branding, and so on—
even if some didn't actually understand the lyrics. Whether instinctively or from 
feedback, they knew their customers sought both broader and deeper interactions with 
products and services than what could be represented on a feature list. These 
experiential relationships, they recognized, allowed them to create stronger ties 
between the company and its customers, and as such, generated more value to both. 
(grifo nosso).84  

 Para que as relações entre a tese aqui proposta e o trabalho dos autores norte-

americanos fiquem claras, alguns termos do trecho acima foram grifados em negrito. O 

primeiro deles “past century” diz respeito à relação dos sentidos com o contexto temporal, 

expresso na teoria da Enunciação Midiática Publicitária, de Ivan Santo Barbosa, Eneus 

Trindade e colaboradores, teoria devidamente apresentada no Capítulo II desta pesquisa. Os 

argumentos dos autores norte-americanos corroboram, de certa forma, as conclusões de 

Trindade quanto ao dêitico de tempo como uma dimensão que impacta no valor-gradiente das 

significações.   
 Em outras palavras, os autores apontam para um momento no qual as escolhas e os 

desejos eram movidos por outros sentidos e valores, a exemplo das escolhas racionais, 

movidas a partir da reflexão dos valores funcionais e econômicos dos produtos.    
 Atualmente, século XXI, as escolhas e os desejos se dão mais em função das 

significações e sentidos operados a partir de um contexto mais emocional. Como as 

identidades, no tempo líquido de Bauman (2001) não são mais facilmente consolidadas, 

                                                
84 Ao longo do século passado, esse entendimento progrediu em resposta ao encontro dos consumidores com suas demandas funcionais e 
económicas, através do poder de escolha frente à concorrência, que culminou com o uso das estratégias de marca direcionadas ao desejo de 
identidade dos consumidores e, mais recentemente, estratégias de conexões no nível da produção de sentidos. Em meados do século XX, a 
marca tornou-se a essência do marketing e uma característica definidora da maioria dos produtos e serviços globais. A marca foi 
determinante para as empresas como um ativo vendável; e foi importante para os clientes como uma distinção de valor e identidade. Ao 
longo dos últimos anos, as estratégias de marca e design evoluíram ainda mais. O termo "experiência" começou a se espalhar através de 
empresas como uma febre. Executivos de todo mundo já tinham isso - experiência de marca, design holístico, marca 360 graus e  daí por 
diante - em seu discurso, mesmo alguns deles não compreendendo exatamente daquilo que falavam. Se instintivamente ou a partir de 
feedback, eles sabiam que seus clientes buscavam interações mais amplas e profundas com os produtos e serviços que os representassem a 
partir de uma série de características. Essas relações experienciais, como percebido, lhes permitiam criar laços mais fortes entre empresa e 
clientes, e como tal, gerou mais valor a ambos. (tradução nossa). 
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deixando um impasse ao sujeito, as marcas, através do discurso publicitário, oferecem 

constantemente sentidos, para que os sujeitos possam ser imbuídos em significações atreladas 

ao “aperfeiçoamento” de suas identidades. E esses sentidos e significantes, quando 

caracterizados com uma proposta estruturante para a identidade, ganham valor ao prometer, 

de forma implícita, dizer ao consumidor quem ele é.   
 Tem-se, desta forma, significantes e sentidos movidos em discursos que prometem, 

pela via da significação, resolver impasses ligados à falta do sujeito. Mas de qual falta se 

trata? Trata-se da demanda de sentidos e significados do ser, aqueles que subsidiam respostas 

para perguntas como “Quem é você e do quê você mais gosta?”. O exercício das práticas 

sociais sempre demandaram respostas para perguntas como essas. E há, em meio a isso tudo, 

uma gradação de valores. Valores esses  atrelados aos contextos. Um bom exemplo a ilustrar 

essa questão está no uso e consumo de bens na cultura, a exemplo do consumo da moda 

atrelada às cores.   
 Para góticos, certamente a cor preta vale mais do que a branca ou outras cores de tons 

claros. Neste caso, a cor preta pode funcionar como um significante atrelado a um alto valor-

gradiente de representação, pois desperta sentidos ligados às demandas desse grupo. E isso 

poderá impactar na formação de seus desejos, porque vai ao encontro de um discurso 

identitário previamente estabelecido. A partir desta observação, é possível perceber as 

diferenças entre fazer publicidade para góticos e para a Liga das Senhoras Católicas do Estado 

de São Paulo que, embora vivendo no século XXI, preservam e apreciam uma certa relação 

com um passado já muito distante.  
 Outra palavra destacada na última citação é “ties”, palavra da língua inglesa que 

significa nó, mas aqui pode ser entendida também como laço, “laço de sentido”. Esse laço de 

sentido é o que irá envolver o indivíduo consumidor com o discurso de marca, porém a marca 

precisa aprender muito sobre a identidade e sobre a matriz de sentidos de seu público. Essa 

marca só conseguirá crescer em valuation85 se seus produtos e discursos fizerem sentido para 

seu público, que tenderá a deseja-la de forma muito fiel, pouco fiel ou moderadamente fiel. 

Quanto mais seu discurso operar, a partir dos sentidos, significações com altos valores-

gradiente, mais a marca crescerá em valor, porque estará capturando o olhar e o coração dos 

consumidores. Bons exemplos de marcas que conseguiram tal feito são Starbucks, Nespresso, 

Google, Facebook, Whatsapp, Instagram e recentemente o jogo Pokemón Go, crescendo e 

                                                
85 O temo valuation vem de finanças e diz respeito ao processo pelo qual se determina o valor presente de uma corporação ou marca. 
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valorizando de forma relâmpago. Todas as empresas citadas foram capazes de estabelecer 

laços de sentidos com seus usuários.  
 No caso de Starbucks e Nespresso, marcas de café exploradas no Capítulo IV, foram 

identificadas nelas, fortes relações de sentido com os seus públicos e essas relações são 

demonstradas a partir de uma contextualização dessas marcas em dois momentos. Primeiro, 

no que tange a seu histórico e estratégias de marketing e gestão de sua comunicação e de seus 

negócios. Em seguida, esse histórico será cruzado com as análises da comunicação de ambas 

em ambiente digital.   
 Entre as razões pelas quais foi escolhido o ambiente digital está o fato de, mediante 

métodos como e SNA - Social Network Analysis, ser possível mapear o trabalho dos 

significantes e os gradientes expressos pelas significações em curso. E este ponto pode 

novamente ser relacionado com o já citado texto de Eneus Trindade e Clotilde Peres (2014, p. 

3109 - 3117). Texto este que, baseado em Braga (2012), faz uma análise dos gradientes de 

interação, a partir do conceito de rituais de consumo de Grant McCrakem (2003). Tal 

pesquisa vai também ao encontro dos argumentos apresentado no livro Making Meaning 

(2006), porque ambos apontam para a importância de observar as “Meaningful Customer 

Experiences” ou experiências significativas para consumidores.   

 No caso de Trindade e Perez, essas experiências significativas podem estar nos rituais 

de consumo, que agregam significantes associados a elevados valores-gradiente para o 

estabelecimento de vínculos de sentido entre marcas e consumidores a partir de significações, 

seguidas de reconhecimento de significados como parte do processo de formação, realização e 

“desaparecimento” dos desejos satisfeitos, reiniciando assim novamente o ciclo a partir do 

deslocamento metonímico.    
 No trecho abaixo, os autores de Making Meaning validam (2006, p.18) a perspectiva 

de Trindade e Perez acerca das práticas cotidianas e dos rituais de consumo:  

To experience something requires that we recognize an alteration to our 
environment, our bodies, our minds, our spirits, or any other aspect of ourselves that 
can sense change. We all have experiences every day ranging from the superficial to 
the profound. Some experiences are simple, like drinking a glass of water on a hot 
day to physically cool down. Others incorporate ritual or tap into wider associations, 
such as chugging an ice-cold beer in a neighborhood bar after a blistering day of hard 
work, recalling past sensations of relaxation or fun. Some experiences are logical 
reactions, for example, watching a documentary that presents a perspective so 
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convincingly and in such detail that we are are aware of being enlightened on the 
topic, perhaps even persuaded to change our view about it86. (grifo nosso). 

 Logo a frente, (2006, p.26), os mesmos autores apontam a mesma estratégia feita pela 

marca de cafés Starbucks:  

Part of the global appeal of Starbucks is the satisfaction each customer gets from 
personalizing her beverage each time she visits, even if her preference means the 
barista will be making a weak cup of coffee that Starbucks would never endorse. Cold 
Stone Creamery pursues this same goal in letting each customer customize his ice 
cream by mixing in as many candies, flavors, and ingredients as he likes. 87 
 

 No caso de Starbucks, a aparente significação, operada a partir dos significantes 

“identidade”, “variedade” e “liberdade”, revela um elevado valor-gradiente para o público da 

marca, pois estão relacionados a um forte sentido de representação dos mesmos, no que se 

refere à satisfação de seus desejos. Ao permitir ao consumidor montar sua bebida, de acordo 

com aquilo que mais faz sentido para ele, um valor de representação pode ser construído, e 

esse valor pode estar por exemplo relacionado com a promessa de obturação de sua falta, 

possibilitando assim, mediante um processo de linguagem publicitária, o reconhecimento de 

um desejo por parte do sujeito.  
 Após uma breve análise, acerca da importância da dimensão sentido para a formação 

do desejo na Publicidade, é o momento de adentrar à segunda dimensão relacionada ao 

processo de formação de desejo e que está intimamente relacionada com a primeira. Trata-se 

da dimensão valor. 

3.2 O Valor como Topo da Pirâmide 

 Para que se inicie agora uma compreensão dedicada à dimensão do valor, atrelada ao 

trabalho dos significantes em cadeia e ao valor-gradiente de significação, é preciso 

novamente retomar o diagrama (Fig.22), mostrado anteriormente na página 120 e replicado na 

página seguinte, demonstrando o funcionamento do Giro Interactancial, operado mediante as 

                                                
86 Experimentar algo requer que reconheçamos uma alteração em nosso meio ambiente, em nossos corpos, mentes, e espíritos, ou ainda em 
qualquer outro aspecto de nós mesmos, que possa nos levar a perceber uma mudança. Vivemos experiências todos os dias, que vão desde os 
níveis superficiais para níveis mais profundos. Algumas experiências são simples, como beber um copo de água fria, para refrescar-se em 
dias quentes. Outras incorporam rituais, que nos colocam em um contato com associações mais amplas, tais como tomar aquelas goladas de 
uma cerveja gelada, em um bar do bairro, depois de um dia escaldante de trabalho duro, recordando sensações passadas de relaxamento ou 
diversão. Algumas experiências são reações lógicas, por exemplo, assistir a um documentário que apresenta uma perspectiva tão convincente 
e com tantos detalhes sobre os quais já conhecemos, mas persuadido a mudar nosso ponto de vista sobre tal assunto. (tradução nossa). 
 
87 Parte do apelo global da Starbucks é a satisfação que cada cliente recebe a partir da personalização de sua bebida, a cada vez que ele visita 
uma loja, mesmo se a sua preferência tem um determinado sentido, o barista fará um copo do café que a Starbucks jamais fez. A Cold Stone 
Creamery, outra empresa de segmento parecido, adota a mesma estratégia em deixar cada consumidor customizar seu sorvete, misturando 
em vários doces e ingredientes de acordo com a escolha do cliente. (tradução nossa). 
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Leis Interactanciais (MAIA, 2014, p. 48-64), operantes no trabalho de produção de 

significação, mediante deslizamento de significantes, associados a diferentes valores-

gradiente, impactando assim na formação do desejo.   
 Por estar no topo da pirâmide, a dimensão valor parece ocupar um lugar mais 

importante em relação à dimensão do sentido, porém é importante destacar que a importância 

está na significação oriunda do trabalho dos significantes em cadeia e não necessariamente 

nas posições dos itens no diagrama. A dimensão de valor ocupa o topo da pirâmide porque, 

tanto a dimensão de sentido, quanto a dimensão do desejo (resultado de ambas) estão mais 

diretamente ligadas à dimensão de valor.   
 Ao lado, está novamente a 

representação do diagrama (Fig. 22, p. 120). 

Buscando fundamentar devidamente o 

modelo, a dimensão valor foi aqui trabalhada 

a partir das publicações de dois renomados 

pesquisadores, respeitando as origens, no 

que tange primeiramente à compreensão da 

Teoria do Valor Linguístico, oriunda dos 

trabalhos de Ferdinand de Saussure, no 

Curso de Linguística Geral (2006). Desta 

forma, faz-se necessário apresentar 

novamente, mas de forma mais dedicada, 

esse conceito saussuriano, que serviu de referência para os trabalhos de Jacques Lacan (1998, 

p. 493-533), Christian Dunker (2002, p. 30-41) e Eugênio Bucci (2014, p.141 - 158).  
 Em seguida, o trabalho de Christian Dunker foi aproveitado como uma forma de 

demonstrar os elos de ligação entre a Psicanálise Lacaniana e seus desdobramentos. Sendo 

assim, ficará mais fácil obter uma compreensão da formação do desejo da publicidade de café 

a partir de operações na linguagem, articuladora de significantes. Estes significantes, 

dependendo de cada contexto e público, podem operar maior ou menor impacto de sentido no 

processo elaboração da significação e também da “escuta” do indivíduo, impactando 

consequentemente a formação do desejo. O terceiro autor trabalhado foi Eugênio Bucci, que 

faz uma apropriação do tema valor de gozo, oriundo da Psicanálise de Lacan, ampliando-o 

para o contexto dos Estudos da Comunicação.   
 Como dito acima, Saussure será agora convidado a contribuir, com sua Teoria do 

O Giro Interactancial 
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Valor Linguístico, na fundamentação o modelo Giro Interactancial, proposto a partir dessa 

tese, como forma de possibilitar a compreensão do valor-gradiente, usado no entendimento da 

formação do desejo na publicidade midiatizada do século XXI.  
 Para que a Teoria do Valor Linguístico possa ser compreendida em Saussure é preciso 

revisitar a obra Curso de Linguística Geral (2006), principal referência à Linguística 

Estrutural. A noção de valor, atribuída ao signo linguístico, aparece fragmentada ao longo da 

obra, mas se destaca nos capítulos As Entidades Concretas da Língua (2006, p.119), 

Identidades, Realidades, Valores (2006, p.125), O Valor Linguístico (2006, p.130), Relações 

Sintagmáticas e Relações Associativas (2006, p.142) e Mecanismo da Língua (2006, p. 148) e 

O Papel das Entidades Abstratas em Gramática (2006, p.160).  
 Tentar-se-á aqui não se ater a um único capítulo, mas de apresentar os fundamentos 

básicos da Teoria do Valor Linguístico, como base para sustentar a proposta de uma teoria 

acerca da gradação (não exatamente quantitativa) dos efeitos de representação e significação, 

pensados a partir do modelo de Giro Interactancial. Vale dizer que, embora esse conceito não 

esteja presente na Psicanálise Lacaniana, é a partir dela, e do cruzamento interdisciplinar dos 

trabalhos de Lacan com a Teoria da Enunciação Midiática Publicitária, que o giro foi 

concebido.  
 A importância em deixar isso claro repousa sobre o fato do significante ser tratado de 

formas diferentes na Psicanálise Lacaniana e na Linguística de Saussure. Embora Lacan tenha 

buscado referências no trabalho de Saussure, ele “reinventa” o lugar do significante, 

elevando-o acima da barra. O lugar antes ocupado pelo significado, parte de cima do 

diagrama (Fig.18, p.94), passou a ser ocupado pelo significante. E o lugar antes ocupado pelo 

significante, parte de baixo do diagrama, passou a ser ocupado pelo significado. Logo mais os 

detalhes acerca dessas diferenças serão retomadas ainda neste item do trabalho. 

Primeiramente é necessário completar a apresentação do raciocínio de Saussure quanto ao 

valor linguístico.   
 Os primeiros pontos a serem destacados, quando se pensa em uma proposta de valor 

para o signo linguístico, são certamente aqueles ligados à arbitrariedade do signo, à noção de 

diferença, na qual o valor do signo se dá mediante sua diferença88 em relação aos demais, e à 

proposta sistêmica da língua, ou seja, a língua como um grande sistema, donde o valor 

emerge oriundo do funcionamento (deslizamentos) das partes desse grande sistema. A partir 

                                                
88 “...um sistema em que os termos são solidários e o valor de um resulta tão somente da presença simultânea de outros” (SAUSSURE, 1969, 
p.133) 
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desta ótica, já é possível observar semelhanças com Lacan, no que tange ao funcionamento da 

cadeia significante, donde o desejo emerge como fruto das leis da linguagem (metáfora e 

metonímia), operando os significantes nunca isoladamente, mas de forma conjunta (S1….S2), 

cujo tom dessa melodia é a diferença entre cada significante.   
 Em Lacan, essa diferença pode ser expressa na relação de sentidos entre os 

significantes “homem” e “mulher”. A leitura do autor (LACAN, 1988, p.296) ajuda a 

compreender que os significantes homem e mulher, vistos de forma isolada, não “significam 

nada”. Porém, a relação de diferença entre ambos revela a castração (falta), materializada na 

presença ou não do falo como significado. Desta forma é possível compreender porque Lacan 

diz que o significante (sozinho) não significa nada. O significado só pode nascer de uma 

associação que, mediante processo de fala/linguagem endereçadas ao Outro, emerge do 

inconsciente como significação. E esse exercício de linguagem pode acontecer também dentro 

do espectro da Publicidade. Quando a Publicidade consegue obter sucesso na elaboração de 

significações, resultando em significados para os produtos a partir das cadeias significantes 

dos sujeitos, pertencentes aos targets atingidos pelas campanhas, ela pode obter um sucesso 

ligado à “escuta” do consumidor.  
 A partir de Saussure, as partes do grande sistema citado acima podem ser comparadas 

aos próprios signos, considerados como engrenagens formadoras de uma grande estrutura 

mecânica, a exemplo de um automóvel, cujo resultado aparece na capacidade desse 

automóvel transportar, de forma confortável, segura e adequada, um indivíduo de um ponto 

ao outro. Neste caso, o resultado está para a máquina mecânica, assim como o valor está para 

a língua e para a linguagem, enquanto estruturas formadoras e produtoras de sentidos.   
 Voltando ao primeiro ponto destacado, aquele sobre a arbitrariedade do signo, é 

possível definir, com base em Saussure (2006, p.81), essa arbitrariedade como um momento 

de extrema importância na teoria do linguista pois, de acordo com a obra, é também dessa 

arbitrariedade que um valor se sustenta, como significação, para um determinado grupo que 

compartilha o uso de uma determinada língua, formada por pelo conjunto de signos 

linguísticos. Grosso modo, a arbitrariedade, aplicada ao contexto da linguística, pode ser 

entendida como o fato de haver palavras diferentes para uma mesma coisa em diferentes 

países. Os signos “relógio” e “watch” se referem ao mesmo objeto, presente nos contextos de 

diferentes grupos e culturas, como Britânicos e Brasileiros.   
 A diferença está na significação atrelada a significados possíveis. Como a 

pontualidade é um traço cultural dos Ingleses, sua leitura, acerca do objeto relógio, usado para 
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marcar horas, será muito diferente da de um Brasileiro, que aparentemente se mostra mais 

flexível à possíveis atrasos. Desta forma, em um dado contexto, a exemplo das peças 

publicitárias, as significações resultantes de uma operação de linguagem contendo 

significante “watch” podem resultar em um valor-gradiente maior, para formação dos desejos 

de um Britânico. O mesmo pode não acontecer, quando a mesma operação for dada em 

contexto brasileiro, porém não é ainda possível estimar matematicamente o quanto. Somente é 

possível identificar uma probabilidade alta ou baixa. Vê-se então o quanto pesa na 

comunicação a ligação com o contexto cultural.  
 Os argumentos acima caminham em direção ao texto de Trindade e Perez (2014, p. 

3109-3117), intitulado “Dimensões do Consumo Midiatizado”, já mencionado anteriormente. 

No texto, os autores defendem a questão do ritual de consumo como forma de aproximar o 

sujeitos. Ao aproximar, pode haver uma interação, podem haver encontros. Se o valor 

linguístico se dá, entre outras coisas, sustentado nos significantes e signos ligados à 

coletividade, representando os sujeitos dentro desta coletividade, então é possível dizer que, 

quando usados, esses significantes podem operar um maior potencial de representação e 

significação, porque apresentam ao sujeito formas de obturação de sua falta a partir dos 

“encontros”, não importando se esse encontro é presencial ou virtual. E mais, não importando 

se esse encontro é com um ser humano ou com algoritmos, simulando ações humanas na rede. 

E, como já destacado, as ações desses algoritmos não podem ser ignoradas como operantes no 

funcionamento do Giro Interactancial. O algoritmo impacta no giro, alterando assim os 

próprios valores-gradiente, conforme será mostrado no Capítulo VI.  
 A noção de grupo, ligada à noção de valor em Saussure, vai ao encontro da noção de 

consenso e de coletividade, conformando a língua como uma estrutura essencialmente social. 

O sentido de coletividade, que impacta no valor de um signo (quando esse signo diz sinaliza 

possibilidades de encontros) é um determinante, podendo orientar para qual fim esse signo 

será empregado. Um bom exemplo disso é quando os publicitários promovem a associação de 

um signo, cujo sentido é a coletividade, ao produto café, transferindo ao produto parte da 

significação. A partir do momento em que essa técnica se torna funcional, o significado do 

café, enquanto café simplesmente, vai se dissolvendo como açúcar em água. O café, produto 

vegetal, se torna Nespresso, Yuban ou Starbucks.   
 Outro ponto importante, a ser observado, é que o valor de um signo linguístico, 

refletido na sua grandeza em produzir significação, sofre um impacto direto de signos outros 

presentes no sistema, previamente dados enquanto conjunto. E esse conjunto é o próprio 
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contexto, no qual as significações são construídas a partir do exercício da comunicação e da 

linguagem. Estudos como os de Iuri Lotman (1996), Mikhail Bakhtin (2003) e Greimás 

[1975(1970)] mostram ser muito difícil empreender uma proposta de controle da 

comunicação a partir da manipulação desses valores linguísticos. O que se mostra possível 

são “tentativas”, conforme aponta Braga (2010, p.65-81) em seus trabalhos.   
 O mesmo acontece na publicidade. Acreditar ser possível controlar a produção de 

sentidos, visando produzir valor, a partir de uma grande campanha publicitária, com o 

objetivo de ser completamente original, 

como escrever em uma página em branco, 

não teria fundamento à luz da Linguística 

Saussuriana. A campanha produzirá sentidos 

sim, porém será impactada pelo grande 

conjunto se significações já postas no social. 

O comunicador, conhecendo bem o 

mecanismo de funcionamento da língua e da 

linguagem, poderá ter melhores condições 

de fazer tentativas mais assertivas, 

aproximando-as de um resultado mais 

satisfatório.   
 Exemplos emblemáticos da falta de 

conhecimento do mecanismo de funcio-

namento da língua, da linguagem e também 

da produção de sentidos em contextos, 

podem ser vistos nas crises de marca, 

oriundas de trabalhos de comunicação 

publicitária mal planejados, inclusive em grandes agências. Muitas vezes, esta ótica mais 

apurada, envolvendo o campo das interações e circulação, é ignorada por profissionais do 

mercado publicitário.   
 Um exemplo prático pode ser citado a partir de uma tentativa de comunicação de 

marca feita pela cerveja Skol, no Carnaval de 2015. Na campanha, a marca, mediante 

anúncios (Fig.24) em pontos de ônibus da cidade de São Paulo, exibia as seguintes frases: 

Esqueci o “não” em casa e Topo sem saber a pergunta.   

 Muitas mulheres sentiram-se ofendidas, por enxergarem aquelas mensagens como 

Anúncio da Marca Skol em Pontos de Ônibus 
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ofensivas e direcionadas a elas. As mensagens eram entendidas como uma referência indireta 

a possíveis abordagens dos homens, feitas às mesmas nos dias da festa. Para muitas, a 

mensagem possui um caráter machista, desrespeitando a mulher e seu papel social, 

colocando-a em uma posição de completa passividade em relação aos homens. Neste caso, os 

significantes utilizados resultaram em um alto valor-gradiente de significação, mas às 

avessas, não representando grande parte das mulheres. Não houve aí produção de significação 

favorável à estratégia da marca.  
 Em Linguística, e em Comunicação, o sentido se dá nas relações ocorridas entre 

signos e ou significantes de um grande sistema, que pode inclusive contemplar uma ponte a 

outros sistemas, como é o exemplo da inscrição de termos do Inglês em peças publicitarias 

como as de Nespresso (“What else?”). Nesse caso, uma arbitrariedade já se apresenta, se 

constatado que o público de Nespresso, em sua maioria, domina a língua inglesa. Sendo assim 

a frase, enquanto uma enunciação da marca, pode operar significantes carregando os sentidos 

da sofisticação e do bom gosto, resultando desta forma um alto valor-gradiente de 

significação para a formação dos desejos. Mas isso ainda será trabalhado, de forma mais 

empírica, no Capitulo V.  
 Outro exemplo bastante didático acerca dessa passagem é o da moeda. Uma moeda de 

um dólar pode ser trocada por uma quantidade específica de café à granel. Nesse caso, ela 

assume um sentido particular de acesso ao produto desejado. A moeda possui portanto um 

sentido ligado ao valor de troca. A mesma moeda, se comparada à outra de cinquenta 

centavos de Real, assume uma outra significação.   
 A moeda de um dólar hoje, 14 de Agosto de 2016, vale muito mais que a moeda de 

um Real. Uma moeda de um dólar, no cambio de hoje, possibilitaria a troca por seis moedas 

de cinquenta centavos de Real, possibilitando comprar muito mais café à granel ou 

possibilitando a compra de uma cápsula de Nespresso, o que não é possível hoje com uma 

moeda de um Real, muito menos com uma moeda de cinquenta centavos de Real.  
 Como o sistema de produção de sentidos a partir dos signos e significantes, é plástico, 

se, na próxima semana, houver uma reviravolta radical nos cenários político e econômico as 

relações de sentido e de valor, apresentadas no exemplo acima, podem ser totalmente 

descartadas ou totalmente ressignificadas em respeito ao contexto, o qual a língua e a 

linguagem estão intrinsecamente ligadas.   
 Pensando sob um aspecto de salto para a publicidade, a Teoria da Enunciação 

Midiática Publicitária, de Barbosa e Trindade [2007(2003)], promovida a partir de Benveniste 
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[1988(1966)]; [1989(1974)], já é possível notar aqui relações entre o discurso (composto de 

um emaranhado de signos e significantes carregando valores linguísticos distintos) com o 

dêitico de tempo, apresentado no Capítulo II desta tese. O tempo, materializado como 

contexto, pode interferir no valor linguístico de signos e ou significantes. Conforme já 

mencionado anteriormente, a discussão dessa relação será retomada adiante, juntamente com 

uma abordagem mais empírica acerca dos fenômenos, mediante o emprego da metodologia.

 Após finalizar a apresentação do raciocínio de Saussure, no que tange à proposta de 

uma teoria do valor linguístico, é o momento de retomar a questão sobre as diferenças entre o 

significante em Saussure e em Lacan.   
 Michel Arrivé, (2001, p.96), brilhante estudioso da linguística, mas também da relação 

entre Linguística e Psicanálise, afirma:  

Vangloriava-me de entrever aproximadamente o que pode ser uma linguagem, e de 
ter algumas luzes não muito obscuras sobre o significante. Daí minha louca 
esperança: acreditando saber como está estruturada uma linguagem, ia aprender - 
melhor: já sabia, sem saber que sabia - como está estruturado o inconsciente. 
Esperança naturalmente frustrada logo à leitura das primeiras linhas de Lacan: a 
linguagem como a qual está estruturado o inconsciente não se confunde com a 
linguagem tal como a concebem os lingüistas. Contrapartida obrigatória dessa 
primeira significação: o significante lacaniano não se confunde com o seu homônimo 
(e epônimo) saussuriano. Donde a necessidade da pesquisa de que hoje dou os tardios 
resultados: que há de comum entre o significante saussuriano e o significante 
lacaniano? 
 

 O trecho acima está na obra Linguística e Psicanálise: Freud, Saussure, Hjelmslev, 

Lacan e Outros, mais precisamente na página 96 do capítulo cinco, intitulado Significante 

Saussuriano e Significante Lacaniano. Embora o autor somente sinalize haver uma diferença 

entre ambos, mais à frente, no mesmo capítulo, página 98, ele começa apontar algumas razões 

de tal diferenciação. E isso passa a ser de extrema importância para esta pesquisa, que busca 

extrair algo de Saussure, a exemplo do valor linguístico, porém visa contemplar também uma 

análise baseada na visão de significante feita por Lacan que, para o mesmo “não significa 

nada”: “O significante como tal não se refere a nada, a não ser que se refira a um discurso, 

quer dizer, a um modo de funcionamento, a uma utilização da linguagem como liame” 

(LACAN, 1982, p. 43). Esta visão é, sem dúvida, diferente do significante saussuriano. Como 

resultado de ambas as leituras, busca-se aqui pensar uma possibilidade de valor-gradiente de 

significação89 atrelado ao trabalho dos significantes à luz da Psicanálise Lacaniana.   

                                                
89 Segundo Lacan, o significante nada significa. Isto quer dizer que a significação só virá da articulação desse dentro de um processo 
extremamente complexo de linguagem’, mediado pelas leis de linguagem metáfora e metonímia.  
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 Visando desfazer uma possível confusão para o leitor, no que tange ao problemático 

nó acima, é importante retomar novamente as palavras de Arrivé (2001, p. 98):  

Primeiro um ponto de divergência. Talvez central. Talvez decorram dele todos os 
outros. Em Saussure há, fundamentalmente, uma teoria do signo: sem signo, não há 
significante (nem significado). Em Lacan, as coisas são bem diferentes. Até que há, 
marginalmente, uma teoria do signo. Mas ela não se articula com a teoria do 
significante: significante (e significado) de um lado, signo de outro estão disjuntos. A 
ponto de ser possível, na terminologia lacaniana, dizer que o significante é um 
signo (Seminário III, 1981, pp. 187-188), o que, em dialeto saussuriano, fica 
excluído. A teoria lacaniana do signo? Encontramo-la de maneira muito esparsa 
cronologicamente, mas conceitualmente muito homogênea. (grifo nosso). 

 No trecho, Arrivé, além de afirmar estar o significante lacaniano “fora” do método de 

Saussure, diz que o significante pode também ser pensado como um signo em si. Isto faz de 

Lacan um pesquisador com olhar diferenciado, pois propõe um viés de leitura novo à 

Psicanálise. Se Lacan afirma ser possível um significante assumir lugar de signo, isso abre 

portas para a proposta apresentada nesta tese. Se o significante pode funcionar também como 

um signo, ele pode carregar consigo potenciais valores diretos e indiretos para a significação 

atrelada ao valor-gradiente.  
 Conforme já dito em outro momento, Lacan concebe o significante da seguinte forma: 

“O significante é tudo aquilo que representa o sujeito para um outro significante” (LACAN, 

2008 p.88). Se o significante tem o poder de representar o sujeito para um outro significante 

(dimensão do Outro), que pode por exemplo ser a perspectiva do sujeito em relação ao olhar 

de um outro sujeito ou o olhar da cultura (grande Outro) sobre ele, é importante entender os 

gradientes dessas representações, mas um gradiente que varia conforme contextos de espaço 

e tempo e sempre em relação (na língua) a outros significantes. Embora haja divergências 

entre Lacan e Saussure, quando trata-se de uma “produção final” de significações e 

significados, a partir do exercício da língua e da linguagem, aqui eles se encontram, pois a 

língua parece estar para Saussure assim como a cadeia de significantes está para Lacan.  
 Como a Psicanálise Lacaniana mostra não haver possibilidade de configuração de 

desejos sem antes uma estruturação e funcionamento de uma cadeia de significantes, 

operando conforme as leis de linguagem metáfora e metonímia (LACAN, 2008a, p.223-260), 

é preciso compreender a importância desse modelo para o entendimento do desejo na 

publicidade. Mas trata-se aqui de uma compreensão da formação do desejo em um contexto 

especial, o contexto das comunicações digitais midiatizadas e em rede.  
 Tendo em vista então que o significante é aquilo que representa o sujeito para outro 

significante, é o momento de contextualizar aqui um tema muito importante para a 
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Psicanálise, mas também para a publicidade. Trata-se do gozo. Assim como é difícil pensar o 

significante de forma isolada, assim o é também com o gozo. Pois pensar em gozo implica 

pensar em suas relações. Gozo de que? Gozo de quem? ou Gozo com quem? Vê-se que as 

perguntas lançadas já subentendem outros elementos: sujeitos e objetos, representados pelas 

palavras “que” e “quem”. A palavra “quem” insere o sujeito desejante em um jogo operado na 

dimensão do Outro, a quem a fala se dirige. Mas essa fala só se transformará em uma “escuta” 

se estiver articulada com significantes adequados às significações favoráveis à escuta. E disso 

depende o contexto do destinatário.   

 Lacan (1999, p.155) reforça: “Qualquer satisfação possível do desejo humano vai 

depender da concordância entre o sistema significante, tal como articulado na fala do sujeito, 

e [...] do sistema do significante como assentado no código, isto é, no nível do Outro como 

lugar e sede do código.”   

 Os significantes dos contextos dos destinatários precisam ser reconhecidos e 

observados pelo emissor da enunciação, para que então uma fala, dita eficiente, possa ser a ele 

direcionada. A mensagem, dada a partir de uma fala, precisa “fazer sentido” pela via da 

significação. Ao fazer sentido, pode haver um reconhecimento - mediante a elaboração de um 

significado, via metáfora - do destinatário na mensagem do emissor. Fazendo sentido, pode 

haver também o aparecimento de um sentido de valor, a exemplo do valor de uma Ferrari 

vermelha para a representação e posicionamento do indivíduo que recebeu, por meio de 

amigos influentes, o convite para uma festa de alto luxo. Esse exemplo faz relação com um 

vídeo90, feito pela Veja São Paulo, mostrando a vida do “Rei do Camarote” na noite 

paulistana.  
 Ao fazer sentido, e estabelecido uma relação desse sentido, com a ideia de valor, a 

enunciação poderá resultar em um desejo, nesse caso, expresso em parte na Ferrari vermelha, 

objeto que possibilitará uma experiência de gozo fundamentada no olhar do Outro. Ferrari 

passa então a ser um significante. Mas esse significante nada pode significar sem uma relação 

estabelecida com outros significantes, como o olhar do Outro, projetado, de forma fantasiosa, 

sobre o sujeito desejante adentrando, em grande estilo, à festa dos milionários ou a um 

camarote. A partir deste exemplo, é possível observar o quanto o jogo de significantes em 

cadeia, tem a capacidade de estraçalhar e recriar significados, conforme os contextos (tempos 

e espaços) das enunciações.   

                                                
90 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=atQvZ-nq0Go | Acesso em 04 de Janeiro de 2017. O video, publicado em 01 de 
Novembro de 2013, conta com aproximadamente 9.500.000 (nove milhões e quinhentas mil) visualizações. 
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 O significado “carro”, em segundo plano na Ferrari vermelha, é esmagado via Leis 

Interactanciais, por um novo processo de significação, operado via significantes, que elevam 

a marca Ferrari a um status de protagonista da cena, condensado pelas instâncias de sentido e 

valor, projetadas sobre o desejo de aspirantes diversos, desde o milionário até o expectador 

sem renda, fadado a “experienciar” a marca em um plano somente imaginário. De qualquer 

forma, o que está em jogo aqui são as essas operações de significação.   
 Vê-se então que não há possibilidades de funcionamento do Giro Interactancial (Fig. 

22, p. 120) sem uma perspectiva de relação com o Outro, pois tal giro aparece imerso no 

processo de linguagem, à qual é incorporada a associação do gozo à ideia de valor, 

possibilitando assim, via Leis Interactanciais, uma ponte com o desejo.  
 Seguindo a ordem proposta no início da abertura desse item, sobre o conceito de valor, 

a ser ampliado para análise da formação do desejo na publicidade, o segundo autor a ser 

estudado é Christian Dunker, psicanalista e pesquisador do IPUSP, Instituto de Psicologia da 

USP. Em seguida, será abordado o trabalhos de Eugênio Bucci sobre o conceito de valor na 

psicanálise, mas ampliado à Comunicação. Bucci é Jornalista e pesquisador, pertencente à 

ECA/USP.  
 A junção de dois pesquisadores de áreas e unidades distintas, visa localizar essa 

pesquisa em um plano interdisciplinar, contemplando Comunicação e Psicanálise, no objetivo 

de compreender a formação do desejo na publicidade a partir da concepção do Giro 

Interactancial que, mediante Leis Interactanciais91, opera significações através do trabalho 

dos significantes em cadeia, e sob as três posições sentido, valor e desejo, nas quais os 

sentidos percorrem sua trajetória em direção ao olhar do consumidor, possibilitando assim a 

formação de seu desejo.   
 Como a abordagem de Eugênio Bucci acerca do tema “valor de gozo”, ampliada para 

a comunicação, vem da Psicanálise Lacaniana, esta será primeiramente apresentada a partir da 

leitura de Christian Dunker. Em seguida, o salto de Bucci para comunicação será apresentado. 

Essa lógica de leitura visa ajudar didaticamente o leitor a identificar as relações com o 

contexto da publicidade como uma divisão dos estudos da comunicação.   
 Em Christian Dunker, a contextualização do conceito de valor terá por base a obra O 

Cálculo Neurótico do Gozo (2002), que aborda a questão de valor já contextualizada para 

uma dimensão do significante em Lacan. A obra é dividida em duas partes. A parte I, 
                                                
91 Cf. nota 01, página 11. 
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intitulada Gozo e Teoria do Valor, assim como a segunda, é profunda no que tange a uma 

proposta também empírica de estudo aplicado à clinica psicanalítica. Como esta tese não tem 

esse propósito, atentar-se-á somente à primeira parte, e em especial a um item do texto 

intitulado Gozo na Matriz Linguística (2002, p. 30-42).   
 O título do item chama a atenção para uma possibilidade de gozo a partir da matriz 

linguística, mas uma leitura da matriz linguística feita a partir de Lacan. Ademais, o título 

desse item integra a primeira parte da obra, que por sua vez inclui uma proposta de análise 

acerca de uma teoria do valor atrelada ao gozo. A partir desse ponto foi possível estabelecer 

este recorte, ampliado ao objetivo desta pesquisa.  
 Já identificada uma relação entre valor, gozo e matriz linguística, resta agora encontrar 

a relação dessas partes com o trabalho de significação desses significantes, traduzidos em 

valores-gradiente e ampliados à publicidade. Das três instâncias, listadas na primeira frase 

desse parágrafo, a que merece ser ainda melhor explorada é certamente a instância do gozo. 

Como já dito, há uma relação próxima entre gozo, valor e desejo, porém, para se compreender 

bem o gozo é ainda necessário investigar o lugar do Outro, definido por Lacan (2002, p.65) 

como tesouro dos significantes.  
 A metáfora “tesouro” dos significantes já remete, por si só, a uma alusão à noção de 

valor. Isso parece levar a entender que o gozo, através da comunicação (publicidade) ganha 

valor ao se projetar para a dimensão do Outro. É ao outro a quem o gozo se dirige, porque é a 

partir desse Outro que o desejo do sujeito se constitui. Esta observação pode ser 

fundamentada no trabalho de Christian Dunker. No item O Gozo na Matriz Linguística 

(DUNKER, 2002, p.31) o autor traz uma passagem em referência ao trabalho de Sigmund 

Freud acerca dos chistes:  

Esse parece ser o caso de uma curiosa passagem de “chistes92 e sua relação com o 
inconsciente” na qual Freud analisa o chiste como um processo social e procura os 
motivos pelos quais este se propaga. O chiste nos proporciona uma satisfação, cujo 
índice é o riso e a sensação de relaxamento corporal. No entanto não se pode contar 
um chiste para si mesmo e reaproveitar a graça do instante inicial, nem recuperar a 
surpresa e desconcerto que ele evoca com suas relações inusitadas. É preciso contar o 
chiste a outra pessoa para poder resgatar uma parcela do prazer que anteriormente ele 
evocou. Assim “…recupera-se um fragmento de possibilidade de gozo 
(Genussmöglichkeit) que faltava, em decorrência da ausência de novidade”. 

 A partir do fragmento acima, é possível observar como o autor ilustra a importância 

do Outro  para uma espécie de atividade de prazer quotidiana, ligada ao ato de contar e ouvir 

                                                
92 Chiste em Freud é o correlato da piada. 
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piadas. Esse é um dos vários exemplos, por meio dos quais é possível verificar a presença do 

gozo. Um outro ponto a ser observado está também ligado à escuta, materializada no tempo 

de atenção gasto com o narrador do chiste. Sendo assim, a piada precisa fazer sentido. Além 

de inédita, a piada dever se “boa”, deve fazer sentido para quem escuta. Ao ser boa e inédita, 

a piada traz, para ambos, um elemento comum de gozo que, após findada a piada, se dissipa, 

deixando um fragmento, uma vontade de repetir a experiência. Porém a piada contada já não 

serve mais pois, ao ser contada, se gastou, perdeu sua graça, perdeu valor. Nesse caso, a piada 

perdeu valor de gozo, pois a mesma já não se mostra mais tão boa para um estabelecimento 

de encontro, de laço com os outros.  
 A partir desse ponto, Dunker aponta para outro fator importante: a repetição. Ao 

demandar novamente outro chiste, tão bom quanto o primeiro, o inconsciente se mostra 

envolto em um “círculo vicioso” de satisfação e insatisfação, revelando aí uma espécie de 

esquemática operante na linguagem, envolvendo uma extensão para o nível da formação de 

desejos. E Dunker argumenta dizendo não ser tal modelo exclusivo aos chistes. O modelo se 

expande também para outras formas de textualidade e discursos de ordem ideológica 

(DUNKER, 2002, p.31). Ademais, o modelo faz parte do trabalho dos psicanalistas na clínica 

psicanalítica. 
 Ampliando esse modelo para a comunicação, publicidade, cinema, televisão ou 

novela, fica mais fácil compreender o valor agregado às obras inéditas ou lançamentos 

propriamente ditos, como acontece com os filmes no cinema. Muitas vezes espera-se mais de 

um ano pelo lançamento de um filme. Porém, em alguns casos, a frustração em relação ao 

produto lançado é maior do que a expectativa, fantasia anexada a um valor. Mas, em outros 

momentos, dependendo do indivíduo, a expectativa e a frustração podem ser menores. O fato 

é que há aqui uma gradação e é essa gradação a ser compreendida nesta tese.   
 O que impacta na gradação? Quais são os significantes trabalhados em uma obra que 

“falhou”? Ou, quais são os significantes operados em uma campanha publicitária de sucesso? 

Lembrando, sucesso não significa uma satisfação completa do consumidor, mas aquela 

“satisfação” a qual mantém o consumidor desejante e fiel a outros lançamentos de produtos 

ligados à mesma marca, como nos chistes. São essas as perguntas a serem respondidas e 

contextualizadas para o consumo de café e marcas de café no século XXI. Para tanto, uma 

análise de caráter mais empírico será realizada a partir do Capítulo V.  
 A repetição, abordada por Dunker no trabalho citado, se observada, revela uma certa 

relação com a publicidade. A publicidade se configura como um tipo de linguagem, visada a 
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um fim específico: promover o consumo pela via do desejo. A publicidade tenta, de todas as 

maneiras, mas repetindo sempre o estilo e técnica, convencer o consumidor de que ele 

necessita da Ferrari vermelha ou um Camaro Amarelo, porque é para esses carros que “todos 

olham”.  
 A Ferrari se torna um significante, quando associada a outros significantes, cuja 

significação se dirige ao ingresso no corpo do outro. O que sobraria dessa operação seria uma 

explosão de gozo imaginado, que muitas vezes não revela a verdade sobre o desejo do 

consumidor, aumentando ainda mais sua frustração e repetição em um círculo, cujo giro se dá 

em uma lógica de satisfação e insatisfação, um círculo atravessado pela dimensão do valor.  
 Ao aplicar o conceito na publicidade de café, é possível observar o quanto marcas 

como Nespresso trabalham, pela via do discurso publicitário, o círculo da satisfação e da 

insatisfação. A Nespresso tem como estratégia promover o acesso dos consumidores a uma 

variedade enorme nos sabores dos café. Não existe “um café Nespresso”, mas muitos. Cada 

cápsula carrega uma história. Cada cápsula carrega significantes a representar os 

consumidores, mediantes múltiplas narrativas, que vão desde o café original do Brasil até 

cafés de outros países, carregados de história e sentido.   

 Com base em uma ótica fundamentada nos estudos de linguagem, vê-se que dentro das 

cápsulas não há café. O referente, pensado sob uma ótica saussuriana, parece ter sido 

“reduzido a pó”. Nas cápsulas há também sentidos e significantes encapsulados, prontos para 

iniciar o processo de significação operando, mediante  leis de linguagem, associações 

constantes, que podem acender o fogo do desejo do consumidor, reproduzido na 

materialização do calor sentido em mais uma “única” xícara de café, repleta de valor de gozo. 

Única porque, para Nespresso, embora o consumo se dê repetidas vezes, a experiência deve 

ser “única” e sob um determinado ângulo narrativo. Só a linguagem permite tal feito.  
 Outra passagem de Dunker (2002, p.32) no texto pode ser usada para compreender a 

repetição na publicidade. Embora o trecho a seguir esteja ligado a uma análise do gozo na 

clínica psicanalítica, é possível extrair do mesmo uma fundamentação a ser ampliada para o 

universo da publicidade:  

A repetição, na acepção fraca do contexto, caracteriza um certo modo de fala e 
escuta cotidiana que Heidegger chamou de “falação” e Lacan de “fala vazia”, isto é 
a fala onde a antecipação da intencionalidade de seu autor, o seu caráter fático ou 
meramente reprodutivo, impõe-se completamente ao dizer. É a fala que parece não 
ser feita para ser escutada mas meramente ouvida. (grifo nosso) 
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 Na passagem, novamente alguns termos aparecem grifados. Isto indica que os mesmos 

funcionam como importantes elos para um desdobramento na publicidade. O primeiro deles 

retoma a ligação com a Enunciação Publicitária, definida por Barbosa e Trindade (2003, p.10) 

como:  

[...] atividade da comunicação cultural, de natureza ‘linguageira’ (manifesta-se no 
cotidiano), híbridizada... exercida por aqueles que possuem competências para 
constitui-la nos diferentes níveis da emissão...mas também por aqueles sujeitos da 
enunciação nos diferentes níveis do processo de recepção, nos momentos/espaços 
que esses sujeitos da enunciação na recepção interagem com os enunciados, que os 
estimulam à aceitação de valores e que, por seu intermédio levam às 
mercadorias/bens materiais e simbólicos. (grifo nosso) 

 A comparação de ambos os fragmentos acima ajuda a identificar tais elos de ligação 

entre o as palavras de Dunker e de Barbosa e Trindade. O primeiro deles, “fala cotidiana”, faz 

relação com “comunicação cultural”, de natureza “linguageira” manifesta no cotidiano. Aqui 

a relação se apresenta sob o aspecto do contexto, incluindo uma matriz já constituída, a 

exemplo da ideologia.   
 Essa fala, apontada como vazia por Lacan, se mostra contraditória na publicidade, mas 

não é porque Publicidade e Psicanálise ocupam posições diferentes quanto a seus propósitos. 

Enquanto a Psicanálise visa promover um trabalho de “desalienação” do sujeito, a 

Publicidade parece sempre ir na direção contrária, porque seu objetivo está ligado à alienação 

do desejo do sujeito, a partir da veiculação de propostas imaginárias de satisfação do mesmo 

pela via da obturação da falta. Se a “falação” joga contra o psicanalista em seu trabalho 

clínico, a mesma favorece a publicidade porque visa manter o sujeito na fantasia social, como 

já apontado no exemplo do “Rei do Camarote”. A publicidade opera nesse nível, jogando com 

valores de gozo na linguagem publicitária.   
 O segundo elo, representado na citação acima, tem a ver com a “antecipação da 

intencionalidade” e “aqueles que possuem competência para constitui-la”. Se essa antecipação 

da intencionalidade é percebida pela Psicanálise é porque há sujeitos que, juntamente com 

outros sujeitos, participam (e outros que já participaram) da construção dessa intencionalidade 

ideológica. Isso vai ao encontro daquilo que Barbosa e Trindade [2007(2003)] apontam como 

“quem”, nesse caso, os publicitários operando com sua competência para tal, no nível da 

produção do discurso publicitário. E essa intencionalidade caracteriza, entre outras coisas, a 

enunciação, também presente na fala de Dunker como “aquilo que se impõe ao dizer”, 

borrando as bordas entre o que o sujeito diz que quer e o que ele realmente quer.  
 A dicotomia apresentada por Dunker, no que tange aos termos “ouvir” e “escutar”, 
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aponta para a existência de dois níveis do sujeito: o consciente e o inconsciente, nos quais ele 

se vê constantemente afetado pelas propostas de valor de gozo, mas também por significantes 

operando representações contraditórias. Muitas vezes há uma resistência do sujeito à escuta 

daquilo que realmente pode dizer algo a seu respeito.   
 Escutar significa também escutar a ordem do sintoma, associado ao uma perspectiva 

de sofrimento. Há então um gasto enorme de energia a ser dispensado. Se algo sedutor lhe 

toca, com uma proposta de solução para as angústias e dores, a exemplo das propostas 

fantasiosas dos discursos publicitários, o sujeito tende a “escuta-la”. Porém, de acordo com a 

teoria de Lacan, ele estará somente “ouvindo”, sob uma ótica de comunicação cultural 

“linguageira” amparada nas práticas sociais.  
 A contradição, apontada por Dunker, esbarra também nas limitações ao gozo, pois ao 

mesmo tempo em que há estímulos ao gozo, há também uma sinalização da castração do 

gozo. Sendo assim, o sujeito se vê subjugado a limitações como o baixo limite do cartão de 

crédito ou ao limite moral, fazendo-o escolher um modelo mais barato do carro dos sonhos, 

porque ele tem outras prioridades, como um filho para sustentar.   
 Os demais termos destacados na fala de Barbosa e Trindade: “momentos/espaços” e 

“valores” também apontam relações, mas não tão diretas com a fala de Dunker. Em 

“momentos/espaços”, revelam-se os dêiticos de tempo e espaço e em “aceitação de valores” 

está a relação dual do sujeito entre sua moral e o desejo de consumo. E isso irá também 

impactar nos gradientes de significação, pois são aos contextos, e com significantes desses 

contextos, que as mensagens publicitárias serão compostas. Sob essa ótica, esta tese foi se 

compondo como uma forma de análise da Publicidade de café atrelada ao contexto do 

consumo de café no século XXI, a partir da comunicação digital. A análise das significações, 

operadas no trabalho dos significantes, se dará mediante esta lógica. Só assim será possível 

compreender de fato seu valor, a ser desdobrado para um valor-gradiente de significação, 

impactando a formação do desejo no consumo de café.  
 Visando ampliar o tema valor para o campo da comunicação, em especial para o 

contexto da Publicidade, é o momento de analisar o trabalho de Eugênio Bucci sobre valor de 

gozo na comunicação. Como ponto de partida dessa análise, foi escolhido o artigo de Eugênio 

Bucci e Rafael Venancio, intitulado O Valor de Gozo: Um Conceito para a Crítica da 

Indústria do Imaginário (2014, p. 141 - 158). Tal artigo discute, de forma bastante profícua, o 

termo valor de gozo como conceito central. E mais, ao se fundamentar em Marx (1985), 

Lacan (2008a) e Debord (1997), o artigo propõe uma investigação acerca da fabricação do 
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valor de gozo a partir do trabalho do olhar e da relação do sujeito com a fantasia em Marx 

(1985, p.45), ligada com o fantasma93 em Lacan (1966). Porém há de se considerar que esse 

olhar vai funcionar como “exercício de trabalho” a partir da mídia e da produção de imagens 

no espetáculo, típico da contemporaneidade, na qual a midiatização se faz presente de forma 

plena.  
 Bucci e Venancio (2014, p.142) começam o texto falando da pulsão escópica como 

uma experiência de prazer. O prazer de olhar e ser olhado se intensifica na e a partir do 

turbilhão de imagens provenientes das mídias Televisão, Jornal e Revista, desde o século XX. 

Ao tratar do tema valor de gozo na comunicação, o artigo permite também uma reflexão 

acerca do desejo, que pode ser produzido a partir do Giro Interactancial, composto pela tríade 

sentido, valor e desejo. Embora o trabalho de Bucci não tenha, como premissa central, uma 

compreensão direta acerca da formação do desejo, o mesmo aponta caminhos para 

importantes desdobramentos na Publicidade.   

 Assim argumentam Bucci e Venancio (2014, p.142): 

Em poucas palavras, na fantasia de que nos fala Marx reside não só uma dimensão imagética, 
mas o atual cerne da produção de valor. Basta olhar ao redor, basta olhar o mundo olhável: 
olhar para o olhar que olha o mundo e assim constituir o já tão decantado espetáculo do 
mundo. A fabricação da imagem não é mais uma etapa acessória no processo necessário a 
realçar o que na mercadoria exerce atração e precipita seu consumo. A imagem é o núcleo 
principal da mercadoria: a coisa corpórea é periférica. A mundanidade mais prosaica da 
publicidade não cessa de demonstrar este fato. A fabricação da imagem da mercadoria 
constitui o processo que faz com que uma determinada garrafa de água tenha preço – e, 
também, valor, como em breve veremos – mais alto não em função de seu conteúdo (água), 
mas sim pelo seu rótulo. O núcleo do valor dessa mercadoria, a garrafa cheia de água mineral, 
mora no rótulo, reside não no interior do vasilhame, no líquido, mas na sua imagem que se 
materializa no rótulo, no formato e material do recipiente e assim por diante: há, nesses 
aspectos normalmente entendidos como acessórios (a marca, a apresentação da marca, as 
associações de sentido propiciadas pela marca no plano da linguagem) um forte componente 
de trabalho humano e, principalmente, de olhar socialmente investido. Estamos falando, desde 
já, de valor – e não apenas de preço.  

 A partir do fragmento, os autores apontam, de forma muito clara e direta, estar na 

imagem e na fantasia o cerne da produção de valor na comunicação midiatizada. E isso inclui 

também a Publicidade, suas narrativas e discursos repletos de significantes para a 

representação do sujeito em diferentes contextos.   
 Quando os autores falam de associações de sentido, é possível observar um 

alinhamento com tudo o que já foi citado acima, no que tange primeiramente à cadeia 

significante de Jacques Lacan, mas, embora de forma um pouco controversa, há também um 

                                                
93 O fantasma funciona como um suporte daquilo que se passa na pulsão, daquilo que se apresenta no interior do jogo dos significantes, a 
partir de uma estrutura gramatical. 
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alinhamento com Saussure acerca do valor linguístico do signo. Ambas as visões apontam 

para um algo a ser melhor investigado sob uma ótica particular na publicidade. E esse algo 

pode ser o valor-gradiente.  
 Se, como dizem Bucci e Venancio, há um componente no rótulo de uma determinada 

garrafa d'agua que a faz custar muito mais caro que a própria água, é preciso entender melhor 

esse componente. O fato da água custar mais caro, devido a esse componente por si só, não 

explica ainda o mecanismo do desejo de forma mais densa. Embora a água já tenha uma 

imagem premium estabelecida, isso não garante sucesso de mercado em todos os segmentos. 

É preciso compreender a “quem” ela se dirige e com “quais” significantes, significações e 

representações. Ademais, é preciso também verificar, mediante um trabalho empírico, se tal 

imagem, construída pela publicidade, é de fato absorvida pelo público almejado.  
 E isso será feito a partir do Capítulo V, com Nespresso e Starbucks, verificar em qual 

medida tais discursos são ou não incorporados à cadeia significante do público, replicando o 

discurso das marcas nas redes sociais. Se o consumidor não vai até a loja comprar uma 

garrafa de água gourmet, mas curte a página dessa marca no Facebook e, além de curtir, a 

compartilha fazendo um comentário, já é possível, a partir desse nível, pensar uma nova 

relação de imagem com esse produto.   
 Para além desse exemplo, há também um outro ponto importante. Alguns 

consumidores de baixa renda vão até o supermercado comprar uma garrafa de água gourmet, 

porém seu desejo não é necessariamente pelo conteúdo, mas sim pela “garrafa”, que ele enche 

com água comum para servir às visitas. Ao adquirir a garrafa, o consumidor está adquirindo 

um significante em associação a outros significantes em cadeia, podendo representar o 

consumidor para outros significantes, a exemplo daqueles significantes ligados à expectativa 

do sujeito sobre o olhar e o desejo do Outro em direção a si. Porque ele deseja ser 

reconhecido de alguma forma por esse Outro. Dentro dessa lógica, valores de gozo podem ser 

percebidos a partir das significações operadas pelos significantes em cadeia, em uma lógica 

de significante para significante, em direção a um significado (S1…S2�s+).   

 A garrafa d’agua (sozinha), como significante, não tem valor. Como aponta Lacan 

(1982, p. 43): “o significante (sozinho) não significa nada”. Mas o significante, na relação 

com outros significantes, pode contribuir na construção de significação (processo social) e 

consequentemente participar na formação do valor de gozo, que só pode ser pensado na 

relação com o Outro.   
 Ainda imaginando a cena do consumidor de baixa renda, servindo sua água gourmet à 
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visitas que fazem parte de seu “mundo” e se constituem com perfis muito parecidos, ela goza 

ao ouvir frases como: “Nossa! Você não é fraca mesmo hein!” ou ainda “Gente chique é outra 

coisa!”. Como já dito, há aqui uma clara relação de reconhecimento, atrelada ao desejo do 

Outro.   
 Dentro desse exemplo, a garrafa é um significante participando de um processo de 

significação com alto poder de representação do consumidor. Uma representação, cujo 

sentido é a busca pelo reconhecimento, mediada pela linguagem, o que já supõe uma relação 

com o Outro, porque o gozo é interditado à quem fala. Isso mostra o quanto o consumidor 

precisa do Outro para que sua fala (“Veja como eu sou chique! Eu não sou fraco não”) seja 

efetivamente transformada em “pedaços” de gozo. Por isso, produtos como a água Perrier ou 

a Voss carregam, além da mercadoria, sentidos que, ao se elevarem para a dimensão do valor 

no Giro Interactancial, podem se transformar em valores de gozo, com vistas a uma 

satisfação de desejo.   
 E isso só pode ser feito, por meio dos discursos publicitários (de forma direta ou não) 

operando deslizamentos de significantes, cuja significação produzida vem dotada de 

gradientes em potencial. E a expressão desses gradientes pode se dar na materialização de 

ações, oriundas da significação apreendida, nos discursos do dia-a-dia dos indivíduos, que 

“trabalham” (BUCCI, e VENANCIO, 2014), de forma inconsciente, para as marcas, não 

somente por meio de seu olhar, mas também pela via da fala, na relação com o Outro, cujo 

sentido é a captura do olhar desse Outro, transmutado em desejo por reconhecimento. Para o 

sujeito, o mais importante é o olhar de reconhecimento, e não de reprovação ou julgamento. 
 Um outro ponto importante a ser observado diz respeito à impossibilidade de garantias 

para o funcionamento do processo de fabricação do valor de gozo pela via da imagem. E isso 

tem a ver novamente com a premissa de Lacan de que “O significante não significa nada”. 

Imaginemos a mesma situação da consumidora de baixa renda, servindo sua água comum em 

uma garrafa de água gourmet. Se porventura ela recebe em sua casa a visita de um 

empresário, oriundo do universo do luxo e com uma outra relação de valor com a água 

gourmet, ele pode não a “reconhecer” como merecedora da representação desejada.  

 Se ela oferece a mesma água ao empresário e ele não aceita, imaginando que na 

garrafa não há a água original gourmet, pode acontecer, por parte da anfitriã, uma queda no 

valor-gradiente da significação atrelada ao desejo de representação. Perde-se então parte de 

seu valor de gozo, porque vai deixando de fazer sentido para a consumidora de baixa renda, 

desnudando novamente seu abismo existencial frente ao significante “olhar do empresário”, 
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diferente do “olhar de aprovação” da amiga do bairro. E certamente esse novo caminho de 

sentido irá impactar no desejo da consumidora de baixa renda.   
 Vê-se então que entre o processo de formação do desejo há um fator essencial, e esse 

fator diz respeito aos “contextos”, no quais os desejos e as identidades são construídas. Isto 

explica também a lógica do reconhecimento escondida por trás dos rituais, sejam eles 

operados no âmbito da religião ou das práticas de consumo. É daí que, mediante operações de 

significantes, laços são construídos a partir das significações nos discursos e das promessas de 

gozo carregadas por alguns discursos. O empresário, ao não aceitar a oferta da dona de casa, 

poderá se tornar para ela uma figura indesejada. E parte dessa decepção poderá ser destinada à 

garrafa de água gourmet.  
 Essa mesma lógica pode ser ampliada, com vistas a uma análise do consumo da marca 

Nespresso. Com o fim da patente do café em cápsula, patente antes pertencente à Nespresso, 

já é possível encontrar marcas mais baratas de café em cápsula usando o seguinte discurso: 

“serve em máquinas Nespresso” ou “aceita cápsulas Nespresso”. Porém, para o consumidor 

Nespresso, isso não irá fazer tanto sentido, haja visto que grande parte de seu público se 

mostra fiel à marca. Se essas máquinas ou cápsulas genéricas de café não fazem sentido para 

o consumidor fiel de Nespresso, elas podem não resultar em altos valores-gradiente, pois a 

capacidade dessas máquinas representarem o consumidor Nespresso, dentro de determinados 

contextos, será muito baixa.   
 Porém, o consumidor de baixa renda poderá também desejar as cápsulas de Nespresso, 

mais caras, mas que se adequam a uma máquina genérica. E ele pode fazer isso para receber 

os amigos em sua casa, mediante o convite para saborear um “delicioso café Nespresso”, 

mesmo sendo esta experiência aproveitada de forma não completa. Novamente é possível 

perceber a cápsula como um significante operando, em meio a outros significantes, 

significações ligadas a valores-gradientes de representação pois espera-se que o Outro olhe e 

elogie, finalizando a operação e entregando, ao anfitrião, uma parcela de gozo potencialmente 

inscrita na mercadoria. 

3.3 O Giro em Ação: Sentido, Valor, Desejo e suas Possibilidades 

 Após um embasamento teórico acerca das três dimensões, sentido, valor e desejo, 

compondo o modelo aqui constituído como Giro Interactancial, é o momento de arremata-lo, 

de forma breve. Visando concluir este capítulo, será feita novamente mais uma demonstração 

do diagrama e do funcionamento de suas partes, na qualidade de um modelo, a partir do qual 
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passa a ser possível uma compreensão da formação do desejo na publicidade de café. Este 

arremate irá inaugurar a pré entrada nas aplicações empíricas, que se darão de forma mais 

densa a partir dos próximos capítulos. Aa lado (Fig. 22) está novamente o diagrama do 

modelo matriz. O segundo diagrama (Fig. 25) 

é um desdobramento do primeiro.  
 Visando compreender a produção de 

sentidos na publicidade de Nespresso, o 

diagrama (Fig.22) passou a assumir uma 

nova configuração (Fig. 25). No segundo 

modelo, é possível notar uma substituição, na 

casa 01, da palavra sentido pelo significante 

Nespresso, cujo vetor vai em direção ao 

olhar, reconhecimento e desejo do Outro. 

 Mediante a entrada de um sentido de 

riqueza e exclusividade, operado no giro pelas Leis Interactanciais metonímia, embreagem e 

debreagem, uma proposta de sentido e significação foi dada ao receptor da mensagem. Ao 

reconhecer o valor de Nespresso, como algo capaz de torna-lo reconhecido, olhado e desejado 

pelo Outro (Casa 02), uma significação é sinalizada ao desejo.   

 A significação continua, em direção à elaboração de um significado. Ao condensar 

(Casa 03), entra em ação o trabalho da metáfora, trabalhando de forma associada às demais, 

embreagem e debreagem. Tem-se aí a 

criação de um significado possível para a 

demanda de reconhecimento do sujeito 

consumidor. 

 É preciso destacar portanto que o 

ciclo não se encerra na casa 03, porque o 

desejo não morre a cada operação de 

metáforas originadas. Metáforas podem 

operar mediante satisfações parciais do 

desejo, que será novamente capturado por 

outro significante, levando-o novamente 

ao deslocamento metonímico. Isso explica 

o mecanismo de satisfação e insatisfação, 

O Giro Interactancial 

Giro Interactancial Aplicado a Nespresso 
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presente nas relações de consumo, porque a completude, prometida pela publicidade a partir 

do produtos anunciados, só acontece em um plano imaginário. Sendo assim, a falta, inerente 

ao sujeito, nunca será resolvida.  
 Estima-se que essa operação possibilite a produção de uma significação, construída a 

partir da publicidade de Nespresso, consumada em um ato de discurso ou ato de compra. 

Porém, não é possível estimar o valor-gradiente somente pelo diagrama, pois o mesmo não é 

suficiente para validar a hipótese aqui colocada. É necessário, para tanto, empregar, de forma 

sistemática e profunda, a metodologia Análise de Conteúdo e métodos como o SNA - Social 

Network Analysis, pois estes irão possibilitar uma extração de dados reais, acerca das 

interações e da circulação de mensagens em redes sociais digitais.  Métodos como o SNA 

contribuem na comprovação da hipótese de valor-gradiente, construída a partir do Giro 

Interactancial.  

 Por meio das interações foi possível obter dados sobre o envolvimento dos 

consumidores dos produtos ou 

consumidores do discurso Nespresso, 

tal qual é mostrado na imagem ao lado 

(Fig.26), um post feito por um 

integrante do grupo Nespresso Nestlé 

Brasil, grupo criado e mantido por 

consumidores da marca no Brasil. O 

conteúdo desse post foi também 

analisado utilizando o método SNA - 

Social Network Analysis.   
 Abaixo, o enunciado do post:  
 Boa tarde Galera! E a?? Mais 
 alguém recebeu o café pago? Se   
      recebeu,  pode dividir conosco? ;) 
 (grifo nosso). 

   Neste post (totalizando 94 

ações, entre curtidas, comparti-

lhamentos e comentários), obtido no 

grupo da Nespresso Nestlé, há 

significantes associados a dêiticos que 

impactam nas significações produzidas, através de sentidos ligado à marca, à vida dos 

Post de Consumidor em Grupo Facebook 
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consumidores e significantes ligados à cultura.   
 O primeiro deles aparece associado a um dêitico de tempo, “Boa tarde”. O segundo, 

“Galera”, está associado a um dêitico de pessoa e reflete um conjunto de sujeitos, no caso, 

todos os “semelhantes” no grupo. Outro significante, que também aparece associado a um 

dêitico de pessoa, é a palavra “alguém”. Embora não haja uma definição clara de com quem 

ele fala, é possível perceber que ele fala com os 888 integrantes do grupo.  O quarto signifi-

cante presente no enunciado, “café pago”, não se refere a qualquer café. Refere-se a um dos 

cafés produzidos pela Nespresso.   
 O quinto significante, “dividir”, refere-se à cultura de compartilhar coisas boas com os 

semelhantes e por quem se tem uma determinada simpatia. Este significante, em contato com 

os demais significantes, pode operar significações ligadas à representação do sujeito para seu 

grupo e já se mostra imerso em uma trama de significação, dotada de um certo valor-

gradiente. O último significante enunciado, “conosco”, refere-se à natureza do grupo 

enquanto uma rede social de semelhantes (pequenos outros94).   
 Dois dos comentários (sinalizados com uma seta vermelha) feitos no post por outros 

usuários, chama a atenção porque aparecem, no primeiro, dois significantes com sentidos 

importantes para os sujeitos sob a ótica das práticas rituais. São eles as palavras “interação” e 

“simpatia”, ligadas às semelhanças entre sujeitos e percebidas por cada um dos membros. No 

segundo comentário, aparece um significante que participa de uma operação de significação 

atrelada à representação dos sujeitos para sua cultura. Trata-se do sintagma “Trilegal”,  

associado à cultura gaúcha.  
 Em quase todos os posts analisados, aparecem significantes que também se associam a 

dêiticos de espaço, pessoa e tempo, modelos estudados por Barbosa e Trindade [2007(2003) 

na Teoria da Enunciação Midiática Publicitária. Esses significantes, quando associados, 

podem potencializar os sentidos, elevando o valor-gradiente da significação, pois facilitam a 

representação dos sujeitos em seus lugares e tempos no cotidiano e na cultura. 
 O fato do post ter provocado 94 ações, entre curtidas, compartilhamentos e 

comentários, já  sinaliza a existência de um certo valor-gradiente e sua relação com o desejo 

pois, para que esse fenômeno pudesse acontecer, foi necessária uma abertura ao discurso e aos 

sentidos desses discursos. Foi necessária uma “escuta”. E isso pode justificar o valor de 

Nespresso no tempo e energia gastos por parte dos consumidores, frente à tela do computador 
                                                
94 Cf. nota 02, página 12.  
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e imersos na malha de significantes envoltos nos discursos presentes na fanpage da marca de 

cafés Nespresso.  
 A apresentação do exemplo acima serve apenas como uma primeira entrada no 

trabalho empírico, pois há muito mais adiante. Tal exemplo visa apontar como se dá a 

operação do Giro Interactancial, envolvendo as três dimensões sentido, valor e desejo, a 

partir de um olhar empírico, materializado através da extração, via SNA - Social Network 

Analysis, de dados acerca interação em redes sociais digitais.  
 O próximo capítulo, intitulado Um Olhar sobre Nespresso e Starbucks: e a Busca pelo 

Desejo do Consumidor, visa compreender como ambas as marcas construíram seu 

posicionamento de mercado a partir de sentidos que a colocaram em posições privilegiadas, 

levando-as a se tornarem marcas valiosas e desejáveis no segmento do consumo de café. 

 



FIM DE SEÇÃO ANTERIOR. PÁGINA SEM CONTEÚDO. SEÇÕES INICIANDO EM PÁGINAS ÍMPARES. CONFORME ABNT 2016. 
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Capítulo IV: Um Olhar sobre Nespresso e Starbucks e a Busca  

pelo Desejo do Consumidor 

 Para que as relações de sentidos atreladas à formação do desejo na publicidade de café 

possam ser melhor compreendidas, dentro de uma realidade do consumo midiatizado, é 

necessário investir um olhar preciso na da história e dos universos semânticos de cada marca 

de café. A investigação dos níveis citados torna-se importante, porque irá revelar os conjunto 

de referências, formados por significantes associados a diferentes valores-gradiente que 

podem, via Giro Interactancial, possibilitar o endereçamento de sentidos para a construção de 

diferentes significações e significados, mediante a comunicação digital. E é através dessas 

significações, construídas mediante projeções e identificações, que o desejo será reconhecido 

pelo sujeitos consumidores.  
 Um bom exemplo dessa dinâmica é quando a marca Nespresso projeta, a partir de seu 

discurso de marca, um ethos95 ou imagem do consumidor ideal da marca. Nos anúncios 

publicitários do “mundo Nespresso” é possível identificar significantes que operam sentidos 

na cultura, como os significantes associados à dignidade, cidadania, inclusão social e 

reconhecimento, “prometidos” mediante ao acesso aos produtos Nespresso e também, por 

mecanismos de associações, a outros bens valiosos que vão além do café. Vão além porque o 

“consumidor ideal” de Nespresso é o consumidor detentor de alto poder aquisitivo. Ele 

frequenta lugares sofisticados, como o campo de Golf (Fig.27), frequentado por outros 

consumidores da alta classe.   
 Neste caso, o significante “Café 

Nespresso” apresenta-se, em associação 

com outros significantes, imersos em um 

processo de significação atrelada a um alto 

valor-gradiente e pode contribuir para 

despertar o desejo dos sujeitos, apresen-

tando a eles práticas sociais desejáveis na 

cultura do consumo. Práticas sociais 

ressignificadas pelos cenários dos filmes 

publicitários, que visam também 

                                                
95 O conceito de ethos, estudado nessa pesquisa, vem de Maingueneau, que discorre sobre o ethos discursivo no campo da Análise do 
Discurso. O conceito foi também usado por Barbosa e Trindade [2007(2003)] na construção da Teoria da Enunciação Midiática 
Publicitária. 

Anúncio da Marca Nespresso | Campo de Golf 
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ressignificar os espaços e os tempos dos sujeitos.  
 O exemplo demonstra que a “malha simbólica”, necessária para construir a 

subjetividade de um indivíduo, está imbricada em uma realidade de consumo. Portanto 

consumir, além de ser uma atividade necessária à sobrevivência, é também uma forma de 

comunicação com o Outro, e com os outros.    
 Consumir é também existir em uma realidade fora de si, realidade entendida como 

necessária à noção de reconhecimento e pertencimento. Para a maioria dos indivíduos dos 

grandes centros urbanos, nos quais ambas as marcas se fazem presente de forma mais 

evidente, não há realidade fora destes domínios de consumo ou consumismo. Fora disso há o 

nada, a presença de uma ausência. E o nada parece aterrorizante para o ser humano, pois o 

coloca frente à falta de sentidos.   
 Ao se entregarem aos significantes ligados aos universos de representações de cada 

marca, os consumidores adentram a um constante jogo de produção e ressignificação de 

sentidos e que enlaçam outros dois níveis, o dos valores e o nível do desejo, onde o Giro 

Interactancial se completa, mas ainda assim continuará em funcionamento, ganhando novos 

valores-gradiente e endereçando novas significações.  
 Para que esse capítulo possa avançar e cumprir seu objetivo, será iniciada agora uma 

jornada pela história da marca Starbucks e seu universo de sentidos, o qual comporta 

diferentes significantes, atrelados a valores-gradiente de significação, compondo a sua 

identidade e seu discurso. Em seguida, será feito o mesmo com a marca Nespresso. No 

capítulo seguinte, as análises das operações significantes, de ambas as marcas, serão tratados 

em um nível mais empírico, visando demonstrar a força e a importância dos valores-gradiente 

como elementos diferenciais na produção das significações que, por sua vez, poderão 

impactar na formação dos desejos e nas ações dos sujeitos consumidores dos produtos e da 

ambas as marcas. 

4.1 Starbucks e a Significação da Experiência 

 A história de sucesso da marca Starbucks foi construída praticamente em cima de um 

grande nome: Howard Schultz, atual CEO da marca. Porém, a história não se inicia com 

Schultz, conforme mostrado ao longo deste texto. Para que o capítulo fosse construído, 

algumas obras importantes foram elencadas, a saber: Onward: How Starbucks Fought for Its 

Life without Losing Its Soul (2011), The Starbucks Experience: 5 Principles for Turning 

Ordinary Into Extraordinary (2006), It's Not About the Coffee: Lessons on Putting People 
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First from a Life at Starbucks (2009) e Leading the Starbucks Way: 5 Principles for 

Connecting with Your Customers, Your Products and Your People (2013). Onward e Leading 

Starbucks Way foram utilizadas como fontes principais e serão aqui tratadas para a análise das 

estratégias de comunicação que compõem o core business da marca Starbucks. 
 Em 30 de Março de 1971, os norte-americanos Jerry Baldwin, Zev Siegl e Gordon 

Bowker fundaram, em Seattle, nos Estados Unidos, a empresa Starbucks. O nome, segundo 

informações da própria marca96, tem inspiração em um personagem do romance Moby Dick. 

Na obra, Starbuck era o capitão chefe de um navio, o Pequod, usado para caçar baleias ao 

longo dos mares. A relação do nome da marca com uma estória que se passa nos mares já 

demonstra, por si só, uma relação de sentidos com o lugar onde a marca foi criada: Seattle. A 

cidade foi, por muito tempo, conhecida por abrigar um importante porto, onde circulavam, 

com grande frequência, navios trazendo pescados e navios de comerciantes de café.  
 O livro Onward: How Starbucks Fought for Its Life Without Losing Its Soul (2011), 

escrito por Howard Schultz, atual CEO e dono da marca, traz alguns pilares que denominam 

as quatro partes da obra, a saber: Parte I, Love (Amor); Parte II, Confidence (Confiança); 

Parte III, Pain (Dor); Parte IV, Hope (Esperança) e Parte V, Courage (Coragem). Esses são os 

principais valores, sob os quais, e segundo a ótica de Schultz, a marca se sustenta 

internamente. Esses são os sentidos norteadores do funcionamento da corporação. O livro 

tem, ao todo, 33 capítulos e até o momento da escrita desta tese, não havia uma tradução para 

a língua portuguesa.  
 A leitura da obra mostra o quanto Howard Schultz sabia transformar coisas ordinárias 

em coisas especiais, dotadas de sentidos e significados possíveis: We take the ordinary - a 

shoe, a knife - and give it new life, believing that what we create has the potential to touch 

others’ lives because it touched ours.97 (Schultz, 201198). E foi assim, com essa habilidade em 

produzir sentido ou ressignifica-lo através da comunicação, que Schultz aprendeu a produzir 

valor para sua companhia, porque aprendeu que não é possível tornar algo desejável, 

causando o desejo, sem antes, carregar esse algo com um sentido de valor. As palavras 

sentido, valor e desejo, juntas e ampliadas ao universo da marca Starbucks, remetem 

diretamente ao Giro Interactancial (Fig. 22, p.120), e apresentado no Capítulo III desta tese.

                                                
96 https://www.starbucks.com/about-us/company-information   
 
97 Pegamos o ordinário - um sapato, uma faca - e damos-lhe uma nova vida, acreditando que o que criamos tem o potencial de tocar a vida  
    dos outros, porque tocou a nossa. (tradução nossa).  
 
98 Schultz, Howard (2011-05-09). Onward: How Starbucks Fought For Its Life without Losing Its Soul (Kindle Locations 142-143). Wiley.  
    Kindle Edition. 
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 Ao longo da obra, Schultz elenca uma infinidade de valores, sob os quais a marca se 

posiciona internamente e externamente. Muito dos valores expressos ao longo da obra 

mostram o quanto a empresa exerce sua comunicação “de dentro pra fora”. Isto mostra que 

houve inicialmente o esforço em estruturar uma identidade sólida, interagindo com o 

consumidor através de experiências significativas. E a experiência do consumidor parece ser 

hoje a principal preocupação da empresa, quando o assunto é “vender os produtos”.   
 Outros pontos importantes, elencados por Schultz, CEO e atual proprietário da marca 

Starbucks, merecem ser destacados: 

There is a word that comes to my mind when I think about our company and our people. That 
word is “love.” I love Starbucks because everything we’ve tried to do is steeped in humanity. 
Respect and dignity. Passion and laughter. Compassion, community, and responsibility. 
Authenticity. These are Starbucks’ touchstones, the source of our pride.99 (SCHULTZ, 
2011100), (grifo nosso). 

 Entre todas as palavras grifadas acima, uma delas chama muito a atenção, dada a 

relação da mesma com a parte da temática desta pesquisa. Trata-se de community, que faz 

relação direta com as redes sociais, sejam elas digitais ou não digitais. Por redes não digitais, 

entende-se as redes não mediadas pelas tecnologias digitais, como as redes de amigos do 

bairro ou de um determinado clube. A leitura da obra mostra que os gestores da marca 

Starbucks já se preocupavam, desde muito cedo, com essas redes, como a rede de 

funcionários.   

 Mais que uma corporação “vazia” de sentidos, Schultz se preocupou em fazer da 

marca uma grande comunidade, na qual o primeiro pilar, Love (palavra usada para denominar 

a primeira parte de seu livro) se fizesse presente. Após construir suas bases, a estratégia da 

marca passou a englobar também seus consumidores, ou melhor, a experiência de seus 

consumidores.  
 Como já colocado, o nome “Starbucks” tem como origem um dos personagens do 

clássico  Moby Dick. No livro, o  personagem Starbuck era o comandante de um navio, 

chamado Pequod, que avançava os mares em busca de baleias. A caça das baleias tinha como 

objetivo mata-las, para retirar um valioso óleo. Em Moby Dick, havia uma grande baleia 

albina, cujo nome é o mesmo do livro. Era tão grande que atacava os navios, fazendo-os 

naufragar.  
                                                
99 Existe uma palavra que me vem à mente quando eu penso sobre a nossa empresa e nossa gente. Essa palavra é “amor”. Eu amo a 
Starbucks porque tudo que tentamos fazer está impregnado de humanidade. Respeito e dignidade. Paixão e riso. Compaixão, comunidade, 
e responsabilidade. Autenticidade. Estes são os princípios da Starbucks, a fonte do nosso orgulho.- (SCHULTZ, 2011-). (tradução nossa). 
 
100 Schultz, Howard (2011-05-09). Onward: How Starbucks Fought For Its Life without Losing Its Soul (Kindle Locations 153-158). Wiley. 
Kindle Edition.   
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 O logotipo da empresa passou por 

várias reformulações, desde o primeiro logo 

(Fig.28). A história do logotipo tem gerado 

muita confusão acerca da imagem 

representada. Muitos acreditam ser a imagem 

a de uma sereia, porém essa versão não é 

verdadeira. A imagem representada é a de uma 

personagem da Mitologia Grega chamada 

Siren (Fig.29). As Sirens eram criaturas em 

formato de mulher, mas com pés de ave e asas. 

A enorme confusão gerada em torno de ambas as criaturas, sereias e Sirens, se dá porque as  

sereias aparecem posteriormente, influenciadas pelas primeiras.   
 Na imagem da marca Starbucks, é possível uma hibridização de ambas as imagens. No 

logo, a imagem mostra uma “sereia com duas caldas”, porém não há caldas nas sereias. Ao 

construir o logotipo, o designer optou por dividir a parte debaixo da “sereia” em  duas outras 

partes.  
 Outro ponto importante, a ser observado quanto às Sirens, é o fato delas produzirem 

um canto bonito, a ponto de enfeitiçar os marinheiros, levando-os para uma região perigosa, 

onde sempre naufragavam, em função das 

tormentas marinhas. Quanto às sereias, há também 

o “canto das sereias”, uma repaginação do canto 

das Sirens.  
 As relações de sentido entre o nome da 

marca Starbucks, que vem de Moby Dick, e seu 

logo parecem apontar para o lugar no qual a marca 

nasceu, Seattle. A cidade comporta um importante 

porto com um alto fluxo de  navios. Tanto o nome 

quanto o logo guardam também uma relação de 

sentido com os mares, em especial com o mar de 

Seattle, Costa Oeste dos Estados Unidos. Porém, 

esses sentidos originais não são constantemente 

trabalhados nas campanhas publicitárias atuais. As 

significações, oriundas dos significantes ligados ao Siren, personagem da Mitologia Grega 

Primeiro Logotipo da Marca Starbucks 
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lugar e aos marinheiros, parecem ter decrescidos em seus valores-gradiente, não passando 

mais a fazer sentido para as estratégias ligadas ao público atual.   

 As significações atuais são produzidas pelos deslizamentos de outros significantes, 

atrelados à experiência de conectividade, além de outros já citados. Mas e a “sereia”? Não 

seria ela um significante? Sim, mas um significante, cuja função é agora se associar a um 

outro conjunto de significantes, operando outros discursos, com outras significações, fora do 

contexto dos mares. Tal significante, ao evanescer, parece nunca mais ter voltado ao seu 

“lugar” de origem.  
     Antes de prosseguir com a história da marca, em direção aos dias atuais, é 

importante elencar aqui uma breve passagem pela biografia de Howard Schultz, mostrando 

como ele  chegou à Starbucks, comprando-a e mudando completamente o enfoque da marca. 

A maior parte do sucesso da Starbucks está ligada a Schultz, um garoto humilde do Brooklyn, 

bairro pobre de Nova York. Schultz venceu inúmeras barreiras, tornando-se uma das pessoas 

mais ricas e bem sucedidas do mundo.  
 De acordo com o artigo intitulado Howard Schultz Biography: Success Story of 

Starbucks CEO, publicado na revista eletrônica Astrum People, 2011101, Howard Schultz 

conseguiu muito mais que fazer dinheiro com sua empresa. Ele conseguiu alcançar o coração 

de seus consumidores:  

In this success story we are going to share Howard Schultz biography, an American 
entrepreneur and the chairman, president and CEO of Starbucks Coffee Company, which is 
well-known as one of the largest coffee store chains of the world. The story of his “American 
dream” coming true is widespread, but Howard’s breakthrough is not an easy one to 
overachieve: he did not only earn a fortune, but also reached the hearts of an entire 
generation of coffee fans.102 (grifo nosso). 

 As palavras grifadas, no trecho acima, mostram uma relação de proximidade da 

estratégia de Schultz com a tríade sentido, valor e desejo, que compõe o funcionamento do 

Giro Interactancial, concebido no Capítulo III. Primeiramente, para que a success story 

(história de sucesso) de marca pudesse ser construída, foi necessário o envolvimento da marca 

com os consumidores. Sem o desejo e o envolvimento dos consumidores com a marca, não há 

grandes possibilidades para o sucesso, mas para que os consumidores se entreguem à marca, 

tornando-se “evangelizadores” e desejando-a, é necessário a percepção, por parte destes, de 
                                                
101 Howard Schultz Biography: Success Story of Starbucks CEO. (2016). Astrum People website. Retrieved 11:36, Mar 20, 2016, from 
http://astrumpeople.com/howard-schultz-biography-success-story-of-starbucks-ceo/. 
 
102 Nesta história de sucesso nós iremos compartilhar a biografia de Howard Schultz, um empresário americano, presidente do Conselho e 
Chefe Executivo da Starbucks, a qual é conhecida como uma das maiores franquias de cafeterias do mundo. A história da realização de um 
“sonho americano” é muito difundida, mas a conquista de Howard não é fácil de se superar: ele não somente fez fortuna, mas também 
alcançou os corações de uma geração inteira de fãs de café. (tradução nossa). 
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um valor, porém esse valor não pode ser percebido sem antes haver um sentido, neste caso, 

um sentido de valor, fechando o movimento que constrói, via processo de comunicação, uma 

significação para o desejo a partir do Giro Interactancial.  
 Uma história, ou uma estória, não somente no caso de marcas, é feita de um percurso, 

no qual sentidos e valores são constantemente empregados. Pensando sob uma ótica 

psicanalítica, é toda a história de um sujeito que o forma. A experiência do sujeito, ao longo 

de sua vida, vai conformando seu universo psíquico, resultando na formação de sua 

subjetividade. A Psicanálise fala em traços mnêmicos como experiências de prazer vividas, 

em especial, na primeira infância. Mais tarde, novos sentidos irão contornar essas 

experiências, atribuindo a elas valores que, consequentemente, pela via da comunicação e da 

linguagem, irão orientar o desejo desses sujeitos. Desta forma, não é possível a construção das 

histórias fora dos domínios da comunicação e da linguagem, ou seja, fora dos domínios das 

instâncias do sentido, do valor e do desejo.  
 Mas o que tudo isso tem a ver com a história da Starbucks e também com a biografia 

de Howard Schultz? A compreensão desta relação passa pela inteligência e habilidade de 

Schultz em, pela via na comunicação de marca, conseguir afetar os desejos dos funcionários, 

a quem ele chama de partners (sócios), e clientes. Para conseguir tal feito, Schultz soube 

identificar os sentidos adequados a uma proposta de construção de valor de marca, sendo a 

consequência desse feito a formação do desejo de seus consumidores em estabelecer e 

vivenciar uma relação de experiência com a marca.  
 O segundo termo, grifado no trecho acima, é “American Dream” (Sonho Americano). 

Muito comum em livros de história, esse termo trava também uma relação com o Giro 

Interactancial, no que tange à tríade sentido, valor e desejo. Freud já mostrava em sua obra A 

Interpretação dos Sonhos (1980c) o quanto os sonhos carregam consigo sentidos diversos. No 

caso desses sonhos, experienciados pelos sujeitos em seu descanso noturno, os sentidos 

aparecem de forma confusa, dificultando ao sujeito a identificação de um nexo. No nível da 

fantasia, há uma experiência diferente. São “sonhos conscientes”, a exemplo do sonho 

americano, que revela certos sentidos, valores e desejos atrelados a bens de consumo, como 

um carro, um bom emprego ou uma boa casa.  
 Quando a análise diz respeito aos “sonhos conscientes”, fica mais fácil compreender a 

relação destes com o discurso da publicidade das marcas. E Schultz sabe bem lidar com isso 

ao valorizar, por exemplo, o papel do seu funcionário. Ao preferir chamar seu funcionário de 

partner (sócio) e não employee (empregados), Schultz atribui um outro sentido ao seu 
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funcionário. Schultz, mediante uso do significante (que, segundo Lacan, é aquilo que 

representa o sujeito para um outro significante), consegue endereçar um outro sentido para a 

significação construída com seus funcionários. E esse sentido carrega um valor, percebido 

pelo funcionário pois, trata-se de um significante que, quando associado a outros 

significantes, pode operar significações com altos valores-gradiente, convidando-o a ser 

representado para si mesmo e para o Outro. Ao perceber seu valor, o sujeito pode então 

elaborar um significado, que fará diferença no desejo de continuar trabalhando na loja por 

mais tempo, porque essa empresa o valoriza, possibilitando, mediante o sonho americano, 

acesso aos itens de consumo como a casa, o carro, o casamento, a família e os 

eletrodomésticos, dando um contorno imaginário à ideia de lar com “família feliz”.  
 O terceiro item grifado, no trecho retirado da biografia de Schultz, é “breakthrough”. 

Esse termo é muito utilizado no mundo dos negócios e está relacionado com inovação 

disruptiva, mas aqui significa uma grande conquista, obtida pela habilidade de Schultz em ver 

o mundo de forma diferente, no que tange principalmente aos sentidos atribuídos à marca e a 

relação desses sentidos com as pessoas envolvidas na mesma.  
 Os três últimos termos em destaque são “reached the hearts (tocou o coração) of an 

“entire generation (uma geração inteira) of coffee fans (de fãs do café)”. Os três termos em 

destaque mostram o poder de Schultz em estabelecer, via discurso de sua marca, vínculos de 

sentidos com as pessoas envolvidas no sucesso da Starbucks. Como já dito acima, ao alcançar 

o coração, Schultz alcançou também os desejos de uma “entire generation” (geração inteira) 

de “coffee fans” (fãs do café), porque soube operar o Giro Interactancial, no que tange à 

colagem, via Leis Interactanciais, dos significantes da marca aos significantes da vida dos 

consumidores, da cultura, do tempo e dos lugares nos quais essas operações se deram. 
 Para que se possa compreender melhor quem é Howard Schultz e suas ações, é 

importante conhecer quem foi e como viveu Howard Schultz, desde seu nascimento, no bairro 

pobre do Brooklin, em New York, até seu apogeu como CEO da maior marca de cafés do 

mundo.  
 Segundo o artigo citado, Howard Schultz nasceu em 19 de Julho de 1953, em New 

York, no bairro do Brooklyn. Sua família era muito humilde. O pai de Howard, Fred Schultz, 

um ex integrante da tropa do exército norte-americano, foi também motorista de caminhão. 

Fred era casado com Elaine Schultz, com quem teve mais dois filhos. Trabalhava de forma 

árdua para tentar manter uma vida digna e dar um futuro decente a seus filhos, porém o artigo 

diz que Fred nunca imaginou um de seus filhos ocupando a posição de um dos homens mais 
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ricos do mundo.   
 A infância de Howard (Fig.30) se passou em uma vizinhança com casas simples e 

famílias de baixa renda. Porém, havia nessa vizinhança uma coisa que contribuiu 

significativamente para a vida de Schultz: uma quadra de basquete. No esporte, o então 

menino conseguiu um escape para a triste realidade vivida. Devido à sua força física, altura e 

determinação, Howard se tornou um excelente competidor, o que lhe rendeu uma bolsa para 

cursar uma graduação em comunicação na Canarsie High School, da Northern Michigan 

University. Howard foi o primeiro da família a conseguir cursar e concluir uma universidade. 
 Quando Schultz tinha sete anos, seu pai sofreu um acidente de trabalho. Como não 

tinha seguro saúde, a situação da família passou a ser ainda pior, deixando fortes marcas na 

vida do garoto: “I saw my father losing his sense of dignity and self-respect. I am sure that 

this was caused mostly by the fact that he has been treated as an ordinary working man.” -  

Howard Schultz recalls.103 (ASTRUM PEOPLE, 2016, p.03).   

 As palavras de Schultz mostram um passado de sofrimento, no qual sua história foi se 

formando, fazendo dele um homem aparen-

temente muito sensível e com olhar atento para 

as coisas que acontecem dentro do coração e 

coisas ligadas aos desejos do menino e também 

aos desejos de seu pai, Fred Schultz. E são esses 

os traços, esses sentidos, que aparecem no 

trabalho de gestão da marca feito por Howard.  
 A vida sofrida parece ter deixado ao 

menino uma herança positiva: a habilidade para 

lidar com suas emoções e com as emoções dos 

outros, porque no final, o que mais importa são 

as realizações dos desejos, desde os desejos de 

seus partners até os desejos dos consumidores 

dos produtos e também da marca Starbucks. E, 

para lidar com tudo isso, Howard parece ter 

escolhido o curso certo, uma graduação em 

Comunicação.  

                                                
103 "Eu vi meu pai perder seu senso de dignidade e auto-respeito. Estou certo de que isso foi causado principalmente pelo fato de que ele tem 
sido tratado como um trabalhador comum. "- Howard Schultz lembra. (tradução nossa). 

Foto de Howard Schultz Quando Criança 
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 Aos 12 anos, segundo o artigo, Howard conseguiu seu primeiro emprego como 

vendedor de jornais em um café. Mais tarde, Schultz muda de função e passa a trabalhar em 

uma loja de peles, na qual seu trabalho era preparar o couro, esticando-o. Essa era uma tarefa 

a demandar um grande esforço físico. E foi esse trabalho que contribuiu para a obtenção de 

resistência física, fazendo dele um bom competidor em modalidades de esportes como 

basquete e o futebol, praticados na atlética da Universidade de Michigan, entre os anos de 

1971 e 1975, onde conseguiu se destacar como excelente jogador e também excelente aluno. 
 Após obter seu diploma de graduação, Schultz trabalhou, por três anos, como gerente 

de vendas da empresa Xerox. Após deixar a Xerox, Howard começou a trabalhar como 

gerente de vendas, em uma empresa Sueca, chamada Hamamaplast, onde vendia 

eletrodomésticos, incluindo moinhos de café para empresas como a Starbucks. E foi nesse 

trabalho que ele passou a ter um contato mais próximo com o universo do café e em especial 

com a marca Starbucks, que já vendia café de excelente qualidade.   
 Como dito no início deste capítulo, a Starbucks foi fundada, em 1971, por dois 

professores e um escritor: Jerry Baldwin, professor de Inglês, Zev Siegl e Gordon Bowker, 

escritor e professor de História. Na época em que foi fundada pelos seus antigos proprietários, 

não havia na Starbucks a imensa variedade de opções e produtos como há hoje. A empresa era 

especializada em vender somente opções do café à granel e café instantâneo.   
 Ao provar, pela primeira vez, o café da Starbucks, Howard Schultz se surpreendeu 

com o produto, apaixonando se pela marca e se tornando funcionário da Starbucks:  

After tasting Starbucks coffee, Howard immediately fell in love with it, as it was something 
much better than everything he had tried before. Later, Schultz recalled, “I went outside 
whispering to myself: Oh my Gosh, what a wonderful business, what a wonderful city! I want 
to be a part of this.” It was a love at first sight.104 (ASTRUM PEOPLE, 2011, p. 06). 

 Em 1983, Howard viaja para a Itália, visitando a cidade de Milão. Lá ele observou 
algumas tendências importantes para o mercado futuro de café. Entre as tendências 
observadas, algumas lhe chamavam muita atenção, a exemplo do uso do Latte, do Capuccino 
e do próprio consumo do café de maneira “expressa”, em outras palavras, o café espresso, 
core business da Nespresso, próxima marca a ser abordada adiante nesse capítulo. 
 Outro ponto de extrema importância, observado por Schultz, foi o fato das pessoas se 
reunirem fora de casa para consumir o café. Foi nesse exato momento que o olhar atento e 

                                                
104 Após saborear o café da Starbucks, Howard se apaixonou imediatamente, era algo muito melhor do que tudo que ele já havia 
experimentado. Mais tarde, Schultz recordou-se, “eu saí falando comigo mesmo: Oh meu Deus, que negócio maravilhoso, que cidade 
maravilhosa! Eu quero fazer parte disto.” Foi paixão à primeira vista - (Astrum People, 2011, p. 06). (tradução nossa). 
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sensível daquele menino, vencedor de grandes barreiras na vida, percebeu, por trás do café, 
uma grande demanda a ser explorada. Howard percebeu ser a cafeteria, assim como mostra a 
história do café em Mark Pendergrast (2010), um “ponto de encontro”, onde as pessoas 
podiam estabelecer, mediante um ritual de consumo, vínculos de sentidos umas com as outras. 
Nos EUA da época, esse “papel socializador” era praticado por restaurantes de fast food, mas 
o café carregava, historicamente, a essência desta prática. O café, mais que um produto de 
consumo, era também um “meio”, no qual era possível, de forma não direta, “comunicar”. 
Indo mais além, pode se dizer que o café já era uma espécie de “mídia”105, intensificando, 
mais tarde e nos dias de hoje, essa característica de “café midiatizado”.  
 Ao perceber essa oportunidade de ouro, Schultz volta para os Estados Unidos 
extremamente motivado em apresentar as novidades a seus chefes na Starbucks. Porém, para 
a tristeza de Schultz, o então CEO da marca rejeita completamente a ideia, causando nele uma 
enorme frustração. Ao se frustrar com a marca, Schultz resolve deixá-la e empreender seu 
próprio negócio. Ele tinha absoluta certeza de que o futuro do café não estava na forma como 
a Starbucks vendia o produto. O futuro estava na forma arrojada e inovadora dos Italianos 
venderem café.  
 Ao decidir abrir a sua própria loja, Howard se viu frente a um grande desafio. Eram 
necessários um milhão e setecentos mil dólares para abrir seu negócio. Porém Schultz, 
mediante empréstimos, conseguiu levantar a quantia necessária e, em abril de 1986, 
inaugurou sua primeira loja em Seattle, à qual denominou Il Giornale (Palavra do Italiano que 
significa “O Jornal”). Como já dito no início deste texto, Howard era um mestre em trabalhar 
com sentidos. Ao dar tal nome ele acaba fazendo uma homenagem aos Italianos, que lhe 
revelaram a tendência no consumo de café, mas homenageia também a si mesmo ao ligar o 
nome da sua primeira empresa ao seu primeiro emprego: vendedor de jornais.  
 Como acreditava seu fundador, a marca fundada por Schultz foi um grande sucesso, 
rendendo a ele 300 visitas de consumidores no primeiro dia de funcionamento. A seguir 
(Fig.31), as embalagens do café IL Giornale. Após um ano de funcionamento, Howard 
descobriu que a marca Starbucks, juntamente com as lojas e a fábrica, estavam à venda e 
decide então compra-las. Novamente Schultz se vê na necessidade de buscar investidores para 
a compra do negócio. Schultz conseguiu convencer seus credores e comprou a marca por 
quatro milhões de dólares americanos. Segundo o artigo aqui utilizado (ASTRUM PEOPLE, 
2011, p. 08), um dos primeiros investidores da Starbucks foi o fundador da Microsoft Bill 
Gates. 

                                                
105 Ao possibilitar a mediação de sentidos, o café passa a funcionar também como um “meio”, o qual possibilita uma espécie de 
Comunicação, aparentemente invisível, entre os consumidores. 
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 Ao visitar a Itália pela segunda vez, 
Howard Schultz passou a observar mais 
atentamente o trabalho dos baristas em servir 
café e percebeu que muitos dos baristas sabiam 
o nome dos clientes assíduos. Além de saber o 
nome, sabiam também das preferências desses 
clientes. Ao perceber novamente um forte 
sentido em chamar os consumidores pelo 
nome, Schultz inaugura uma prática até hoje 
presente na identidade da marca: entregar ao 
cliente o produto, cuja embalagem carrega, 
escrita à mão, o nome do cliente. O sentido 
desta prática está na “conexão”, um outro pilar 
da marca, abordado adiante.   
 Ao conseguir o capital para a compra da 
marca, Howard prometeu aos credores fazer da 

Starbucks uma rede de 125 lojas em cinco anos. De fato, ele conseguiu isso e muito mais. Em 
1992 ele já havia ultrapassado o limite prometido. Juntamente com essa expansão vieram 
alguns direcionamentos, norteando melhor a estratégia de marketing da companhia. E esses 
direcionamentos passavam novamente pelo universo dos sentidos e valores, trabalhados por 
Schultz para causar os desejos dos norte-americanos, chamando a atenção para a marca e seus 
produtos:  

He carefully thought on the strategy and to tell the truth, it was quite insane. To turn over the 
minds of Americans, Schultz decided to make accents on the quantity, quality, and publicity. 
Marketing team of Starbucks were constantly telling Americans that drinking true coffee at 
Starbucks is romantic. Advertising slogans were easy to memorize, causing a smile and the 
thought of a cup of this flavored drink. The head of the company made sure that this 
advertising is not different from reality.106 (Astrum People, 2011, p. 09). (grifo nosso). 

 O trecho citado acima, bem como os termos em destaque, dizem muito sobre as 
questões acerca do café. Questões essas investigadas aqui desde o primeiro capítulo sobre a 
história do café, mas fazem relação também com o Capítulo II, sobre a teoria da Enunciação 
Midiática Publicitária, de Barbosa e Trindade [2007(2003)] e Trindade e seus colaboradores, 
passando pela concepção do Giro Interactancial e da noção de valor-gradiente presente no 
Capítulo III. A seguir, uma análise acerca de cada item grifado.  
                                                
106 Ele pensou cuidadosamente na estratégia e, para dizer a verdade, era bem insana. Para virar as cabeças dos americanos, Schultz decidiu 
acentuar a quantidade, qualidade e publicidade. O time de vendas da Starbucks estava constantemente dizendo aos americanos que beber 
café verdadeiro na Starbucks é romântico. Slogans das propagandas eram fáceis de memorizar, provocando um sorriso e a lembrança de 
uma xícara desta saborosa bebida. O chefe da empresa garantiu que esta propaganda não é diferente da realidade.- (ASTRUM PEOPLE, 
2011, p. 09). (tradução nossa). 
 

Embalagens do Café lL Giornale 
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 O primeiro deles, “truth” (verdade) traz um sentido forte de confiança e credibilidade. 
O segundo “quantity” (quantidade) traz um sentido de onipresença e grandeza. Ter uma loja 
da Starbucks em cada vizinhança sempre foi uma meta de Schultz. O terceiro “quality” 
(qualidade) se liga ao primeiro, “truth”. O quarto, “publicity” (publicidade) é onde toda a 
mágica de produção de sentidos acontece. O quinto, “telling Americans” (falar com os 
americanos), representa o lugar do discurso que, movendo sentidos e valores, vai ao encontro 
dos consumidores, causando seus desejos. O sexto ponto, “true coffee” (café de verdade), já é 
um produto da operação significante construída via Giro Interactancial, operando 
significações dotadas de valores-gradiente. O último termo do trecho em destaque é “reality” 
(realidade). Esse ponto parece ser o mais importante, enquanto parte da essência de toda a 
discussão empreendida nessa pesquisa, que trata da relação entre o conteúdo da mensagem 
publicitária e aquilo que está nas práticas sociais do dia-a-dia.   
 Uma das constatações obtidas no trabalho empírico, Capítulo V, feito mediante a 
metodologia SNA - Social Network Analysis, foi a de que quando os significantes, operados 
no discurso de marca, se aproximam de significantes outros, do dia-a-dia do receptor, tem-se 
automaticamente um ganho no valor-gradiente da significação produzida, pois essa relação se 
enriquece quando os sentidos de ambas as instâncias são aproximados e fundidos mediante 
metáforas que representem os ethé107 dos consumidores.   
 Levando essa discussão para um outro plano, isso explica o enorme sucesso do cinema 
norte-americano, desde o século XX. O cinema funciona também como uma máquina de 
“fundir” e deslizar inúmeros significantes, representando assim diferentes identidades e 
papéis sociais, levando o expectador a atingir um nível elevado da fantasia. Evidentemente 
isso inclui os desejos e também os sonhos típicos de diferentes indivíduos nas diferentes 
culturas. 
 Ao representar a realidade do consumidor norte-americano, em seu sonho americano, 
a publicidade pensada por Schultz, ao representar os consumidores em seus tempos e espaços, 
se eleva ao nível da Enunciação Midiática Publicitária, o que revela uma possibilidade de 
maiores valores-gradiente presentes nas significações produzidas. Mas isso será novamente 
tratado no próximo capítulo, visando demonstrar aplicações empíricas em um nível mais 
completo, ligado à materialização da noção de valore-gradiente.  
 Ao compreender os sentidos da cultura norte-americana, Howard Schultz pôde 
também compreender quais sentidos tinham relação com os valores. Ao ampliar essa 
combinação para o universo do café, mas ao universo do Café Starbucks, ele consegue criar 

                                                
107 Plural de ethos. 
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várias combinações de produtos e sentidos neles impregnados. Um dos modelos empregados, 
chama muito atenção quando Schultz propõe:  

A democratic coffee house, which worked on the principle of self-service. Here, the customer 
had a freedom of choice: the type of a drink (not just coffee, but latte, cappuccino, espresso, 
mocha, macchiato and other alternatives), the size of a cup, and the type of milk (regular or 
fat-free) completely depended on a choice of the visitor. This approach has given their 
customers an opportunity to order a quite individual drink. At some point, it also caused the 
emergence of a new slang: the order may sound very floridly, like ‘double tall skinny decaf 
latte’.108 (ASTRUM PEOPLE, 2011, p. 10). 

 Ao propor uma “cafeteria democrática”, onde as pessoas pudessem entrar e escolher 
um café de acordo com seu desejo, do tamanho e forma do seu desejo, Schultz toca a 
realidade do cidadão norte-americano, que tem no conceito de “liberdade” um valor de 
extrema importância. Ao evidenciar, via discurso publicitário de marca, significantes que 
endereçavam os sentidos atrelados àqueles valores, houve então, dentro daquele contexto 
específico, um feedback positivo do consumidor, pois a marca soube tocar, via mecanismo de 
associação, provocado pelo funcionamento das Leis Interactanciais, os consumidores, 
afetando seus desejos a partir de significações. E há certamente muito de Howard Schultz nas 
campanhas publicitárias da marca, haja visto que, além de CEO, Schultz é também um 
profissional graduado em comunicação.  
 Mas, para além de um bom profissional de comunicação, Howard Schultz se revelou 
também como possuidor de uma excelente habilidade para lidar com as questões do 
departamento de Recursos Humanos. E isso se revela em suas estratégicas de “vender” os 
sentidos da marca internamente, para seus colaboradores, os quais ele prefere chamar de 
partners.  
 Howard Schultz (20 11, Loc. 94)109 destaca:  

As a business leader, my quest has never been just about winning or making money; it has also 
been about building a great, enduring company, which has always meant trying to strike a 
balance between profit and social conscience. No business can do well for its shareholders 
without first doing well by all the people its business touches. For us, that means doing our 
best to treat everyone with respect and dignity, from coffee farmers and baristas to 
customers and neighbors. I understand that striving to achieve profitability without 
sacrificing humanity sounds lofty. But I have always refused to abandon that purpose—even 
when Starbucks and I lost our way.110 (grifo nosso). 

                                                
108 Uma casa de cafés democrática, a qual trabalhasse com o princípio do sirva-se você mesmo. Aqui, o cliente tinha liberdade de escolha: o 
tipo de bebida (não só café, mas latte, capuccino, espresso, mocha, macchiato e outras alternativas), o tamanho da xícara, e o tipo de leite 
(integral ou desnatado) dependiam completamente da escolha do visitante. Esta abordagem deu aos clientes uma oportunidade de pedir uma 
bebida bem individualizada. Num dado momento, isso também provocou o surgimento de uma nova gíria: o pedido poderia soar bem 
floreado, como ‘latte duplo alto descafeinado grande e magro’. (Astrum People, 2011, p. 10). (tradução nossa).  
 
109  Schultz, Howard (2011). Onward: How Starbucks Fought For Its Life without Losing Its Soul (Kindle Locations 98-102). Wiley. Kindle 
Edition. 
 
110 Como empresário, minha busca nunca foi apenas por vencer ou ganhar dinheiro, ela também foi sobre construir uma empresa grande e 
duradoura, a qual sempre tentasse equilibrar lucro e consciência social. Nenhum negócio pode ser bom para seus investidores, sem primeiro 
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 Na passagem acima, com especial atenção às palavra grifadas, Schultz mostra o 
quanto ele se preocupava com os valores internos da empresa e também em como esses 
valores são passados, via discurso da marca, a seus consumidores, fazendo conexões com as 
realidades desses consumidores. A razão pela qual a história de vida de Howard Schultz 
ocupa um considerável espaço nesta pesquisa tem a ver com o quanto a história e a identidade 
da Starbucks se confunde com a história e identidade de Schultz. A “alma” da marca parece 
ser a alma de Howard.   
 Após analisar a biografia de Schultz, é o momento agora de falar mais sobre a 
identidade e história da própria Starbucks e também da relação da Starbucks com os 
consumidores. Ao passar pela história da marca, o leitor irá perceber um sólido vínculo entre 
os sentidos e valores da marca e os sentidos e valores da subjetividade do atual CEO. Para 
compreender melhor esses e outros vínculos, será agora abordada a obra Leading the 
Starbucks Way: 5 Principles for Connecting with Your Customers, Your Products and Your 
People (2013), do autor Joseph Michelli.   
 Composta de doze capítulos, a obra se estrutura em cinco princípios, orientando a 
organização do sumário. Cada princípio engloba um conjunto de capítulos. Os princípios são: 
Savor and Elevate, experimentar e elevar (Capítulos 2 e 3); Love to be Loved, Amar para ser 
Amado (Capítulos 4 e 5); Reach for Common Ground, Atingir base Comum (Capítulos 6 e 7); 
Mobilize the Connection, promover conexões (Capítulos 8 e 9) e Cherish and Challenge your 
Legacy, Cuidar e desafiar seu legado (Capítulos 10, 11 e 12). Cada princípio funciona como 
valor base, os quais mantém a identidade da empresa, transmitindo sentidos via uma 
comunicação carregada de significantes, impactando diferentes valores-gradiente para a 
construção de significações em direção desejos diversos.   
 No primeiro capítulo da obra, capítulo intitulado The Starbucks Connection 
(MICHELLI, 2013, p. 01111), é possível observar o quanto a marca se preocupa em 
“conversar” com seu público. Mas até aí não há nada de novo. Toda empresa busca 
“conversar”, por meio da publicidade, com seu público. Porém a marca Starbucks aprendeu a 
fazer isso de forma diferente. Em comunicação, o discurso e a linguagem fazem total 
diferença, porque é por meio dessas instâncias que os sentidos são operados conforme os 
valores da cultura, do local e do tempo nos quais o público alvo se aloca. Esses detalhes 
fazem da comunicação um desafio cada vez maior. E isso é evidente quando se observa 

                                                                                                                                                   
ser bom para todas as pessoas a quem este negócio atinge. Para nós, isto significa fazer nosso melhor, para tratar todos com respeito e 
dignidade, desde os produtores de café e barristas, até os clientes e vizinhos. Eu entendo que esforçar-se para alcançar lucro, sem 
sacrificar a humanidade, soa idealista. Mas eu sempre me recusei a abandonar esse propósito - mesmo quando a Starbucks e eu nos 
perdêssemos. (tradução nossa).  
 
111 Michelli, Joseph (2013-09-06). Leading the Starbucks Way: 5 Principles for Connecting with Your Customers, Your Products and Your 
People (p. 1). McGraw-Hill Education. Kindle Edition. 
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quantas são as empresas que conseguem, de forma bem sucedida, estabelecer uma conexão 
duradoura com seu público, afetando seu desejo e tornando-se empresas valiosas.  
 Michelli (2013, p.04), ao falar de Starbucks, completa :  

This book, Leading the Starbucks Way, outlines the foundational principles that have guided 
Starbucks leaders during sustained periods of meteoric growth, economic downturn, recovery, 
and transformation. Like the tactical course defined in the Transformation Agenda, Leading 
the Starbucks Way looks at key strategies and tools that leaders are deploying to achieve 
sustainable success, particularly in the areas of product creation, category growth, international 
expansion, and technological and social media innovation. These guiding principles and 
strategies are presented in language consistent with the Starbucks culture, even though that 
language may be somewhat unusual for most leadership discussions. The foundation for 
Starbucks leadership is reflected in terms like connection, humanity, humility, passion, 
and, yes, even love.112 (grifo nosso). 

 Ao pensarem a conexão como um dos pilares da estratégia da Starbucks, seus gestores 
inevitavelmente enxergaram possibilidades de sentidos, a serem criadas a partir das conexões 
entre consumidores e marca, feitas via mídias sociais. Atualmente a Starbucks se tornou um 
lugar que oferece tomadas e rede wifi em cada loja.   
 Isto possibilita aos consumidores fazer do lugar um ponto de conexão com outras 
pessoas, via internet. Mas a loja funciona também como um agradável ponto de conexão entre 
outras pessoas, que combinam reuniões de negócios ou reuniões de trabalho no local. O 
mobiliário foi configurado para oferecer essas possibilidades. Cada loja possui uma mesa 
central (Fig. 32, p.177) com tomadas, na qual é possível posicionar seu computador, celular 
ou tablet e fazer uso do espaço como uma estação de trabalho.   
 Ao fazer isso, a marca não estabelece somente uma conexões com os consumidores. 
Ela vai além, estabelece conexões dos consumidores com a essência do café que, em séculos 
anteriores, foi o produto que permitia às pessoas compartilhar momentos de prazer nas 
cafeterias ou “casas de café” (Ver Capítulo I).  
 Em outra passagem da obra Leading the Starbucks Way, Michelli (2013, p. 05113) 
reforça o poder das experiências que promovem conexões e como Howard Schultz fazia uso 
delas para construir valor para seu negócio:  

While Howard’s views about positive emotional connections and high performance standards 
are somewhat unusual among CEOs of large corporations, that perspective is consistent with a 
groundswell of opinions and findings from leadership experts and researchers. Leadership 
author James Autry, for example, notes, “Good management is largely a matter of love. Or 

                                                
112 Este livro, Liderando com o jeito Starbucks, destaca os princípios fundamentais, que têm guiado os líderes da Starbucks durante longos 
períodos de crescimento meteórico, desaceleração econômica, recuperação, e transformação. Como definiu o curso tático na Pauta da 
Transformação, Liderando com jeito Starbucks foca em estratégias-chave e ferramentas que líderes estão aplicando para alcançar sucesso 
sustentável, particularmente nas áreas de criação de produtos, crescimento de categorias, expansão internacional, e inovação tecnológica e 
de mídias sociais. Estes princípios guiadores e estratégias são apresentados em linguagem consoante à cultura Starbucks, mesmo que essa 
linguagem possa ser um tanto quanto incomum para a maioria das discussões de liderança. O fundamento para a liderança Starbucks é 
refletida em termos como conexão, humanidade, humildade, paixão, e também amor. (tradução nossa).  
 
113 Michelli, Joseph (2013-09-06). Leading the Starbucks Way: 5 Principles for Connecting with Your Customers, Your Products and Your 
People. McGraw-Hill Education. Kindle Edition. 
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if you’re uncomfortable with that word, call it caring, because proper management involves 
caring for people, not manipulating them.” Professor Leonard Berry of Texas A& M 
summarizes decades of consumer research by noting, “Great brands always make an 
emotional connection with the intended audience. They reach beyond the purely rational and 
purely economic level to spark feelings of closeness, affection, and trust. Consumers live in 
an emotional world; their emotions influence their decisions. Great brands transcend 
specific product features and benefits and penetrate people’s emotions.” Consumers are 
not the only ones who “live in an emotional world.” Employees do so as well. Starbucks 
demonstrates, and research confirms, high levels of partner (employee) engagement, 
retention, and productivity when supervisors positively penetrate the emotions of those 
they lead.114 (grifo nosso). 

 Novamente, na passagem acima, alguns trechos aparecem grifados. Isso ajuda o leitor 
a encontrar os pontos de conexão entre esta tese e seu objeto. O termo “positive emotional 
connection” aparece diretamente ligado ao universo dos sentidos, dos valores e dos desejos, 
porque revela o quanto a cultura Starbucks penetra (“supervisors positively penetrate the 
emotions of those they lead.”) na subjetividade de grande parte dos consumidores e também 
dos partners (funcionários) da marca.  
 O segundo capítulo de Leading the Starbucks Way se intitula com uma pergunta: If 
You Don’t Have Passion for Your Product, Why Should Your Customer? ou seja, “se você 
não tem paixão por aquilo que faz, por que seus consumidores teriam?” Essa é uma pergunta 
direcionada para dentro da companhia, porém possui relação indireta com o desejo do 
consumidor.   
 O que Howard pretende com 
tal estratégia? Ele mostra, em sua 
obra e também em seus cases, ser a 
paixão movida por significantes, 
envolvendo as pessoas, colocando-as 
em contato umas com as outras. A 
paixão contagia, pois quando um 
barista demonstra seu orgulho e 
paixão em estar ali, seu sorriso pode 
funcionar como uma representação 
de sua paixão em lá trabalhar.   

                                                
114 Enquanto a visão de Howard sobre conexões emocionais positivas e padrões de alta performance são um tanto quanto incomuns entre 
chefes executivos de grandes corporações, essa perspectiva é consoante a uma onda de opiniões e achados de experts e pesquisadores de 
liderança. Autor sobre liderança James Autry, por exemplo, aponta, “Boa administração é largamente uma questão de amor. Ou se você 
está desconfortável com essa palavra, chame-a de cuidado, porque administração apropriada envolve cuidado pelas pessoas, não 
manipulação delas.” Professor Leonard Berry do Texas A&M resume décadas de pesquisa do consumidor apontando, “Grandes marcas 
sempre fazem uma conexão emocional com o público pretendido. Eles alcançam além do nível puramente racional e puramente econômico 
para despertar sentimentos de proximidade, afeição, e confiança. Consumidores vivem num mundo emocional; suas emoções 
influenciam suas decisões. Grandes marcas transcendem características e benefícios específicos do produto e afetam as emoções das 
pessoas.” Consumidores não são os únicos a “viver num mundo emocional.” Empregados também os são. Starbucks demonstra, e 
pesquisadores confiram, altos níveis de engajamento de parceria (empregado), manutenção, e produtividade quando supervisores 
afetam positivamente as emoções daqueles que lideram. (tradução nossa). 

Mobiliário de uma das Lojas da Starbucks 
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 A significação resultante, quando produzida, pode envolver os interlocutores em uma 
experiência ritualística. Ou seja, “se estou em um lugar, onde todos aqui estão felizes, eu 
também quero ficar para compartilhar um pouco dessa felicidade. Sinto-me bem em estar 
aqui”, disse “A”, uma consumidora da marca em uma das lojas, na Avenida Paulista, São 
Paulo, Brasil, quando a ela foi endereçada a seguinte pergunta: O que faz você vir aqui? Esse 
é um exemplo claro de como experiências ritualísticas envolvem pessoas em um universo de 
conexões cheias de sentidos e valores. Estas experiências ritualísticas podem conformar as 
condições, mediante as quais significantes possibilitam significações com altos valores-
gradiente, para a formação do desejo.   
 Michelli (2013, p.36) novamente reforça:  

While passion for coffee has been and continues to be essential to Starbucks, leaders like 
Howard Schultz emphasize that human experiences are at the heart of the brand. For 
example, Howard notes, “Starbucks is at its best when we are creating enduring relationships 
and personal connections.” Building on that theme in 2008, while strategizing how to mount 
a resurgence for Starbucks, Howard communicated to partners that the “Transformation 
Agenda includes … re-igniting our emotional attachment with our customers by restoring 
the connection our customers have with you, our coffee, our brand, and our stores. Unlike 
many other places that sell coffee, Starbucks built the equity of our brand through the 
Starbucks Experience. It comes to life every day in the relationship our people have with our 
customers. By focusing again on the Starbucks Experience, we will create a renewed level 
of meaningful differentiation and separation in the market between us and others who are 
attempting to sell coffee.” People can copy your products and your services, but seldom can 
another business effectively or consistently execute a differentiated experiential offering— this 
is equally as true for a visit to an Apple Store as it is for a visit to Starbucks.115   

 No Capítulo 8, intitulado Growing the Connection Through Technology (2013, p. 158) 
Joseph Michelli apresenta um panorama acerca do uso dado pela marca às plataformas 
digitais e isso é extremamente importante para o estudo aqui empregado, pois irá demonstrar 
como a Starbucks se faz presente em redes sociais como o Facebook e também no mundo 
digital, de uma forma geral. Segundo Michelli (2013, p. 159), em 2011 a Starbucks foi 
selecionada pela revista Forbes como a marca mais inovadora e que promove melhor 
engajamento em mídias sociais.   
 A análise desse engajamento (que não pode ser pensado fora dos domínios da 
produção de sentidos) será melhor compreendida no capítulo seguinte, intitulado O Café que 
Engaja: do Físico ao Virtual e em Rede. O uso que a marca faz das redes contempla uma 
dinâmica envolta em vários elementos. A estratégia envolve todo um conjunto. A começar 
                                                
115 Enquanto a paixão por café foi e continua sendo essencial para a Starbucks, líderes como Howard Schultz enfatizam que experiências 
humanas estão no coração da marca. Por exemplo, Howard aponta, “Starbucks está no auge quando nós estamos criando 
relacionamentos duradouros e conexões pessoais.” Construída sobre esse tema em 2008, enquanto planejava estrategicamente como 
organizar um ressurgimento para a Starbucks, Howard comunicou aos sócios que a “Agenda de Transformação inclui reacender nossa 
ligação emocional com nossos clientes através do resgate da conexão que os clientes têm com você, nosso café, nossa marca, e nossas 
lojas. Diferente de muitos outros lugares que vendem café, a Starbucks construiu o valor da nossa marca através da Experiência Starbucks. 
Ela acontece na vida cotidiana pelo relacionamento que a nossa equipe tem com nossos clientes. Focando novamente na Experiência 
Starbucks, é que criaremos um nível renovado de diferenciação significativa e separação no mercado entre nós e aqueles que estão tentando 
vender café.” Pessoas podem copiar seus produtos e serviços, mas raramente outro negócio pode efetivamente ou consistentemente executar 
uma oferta de experiência diferenciada - isto vale para uma visita a uma loja da Apple assim como uma visita à Starbucks. (tradução nossa). 
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pelo website, bem elaborado, com 
design leve e fortes elementos 
remetendo à identidade da marca.  
 Outra forma da marca estar 
presente nas redes sociais digitais, 
como Facebook, é mediante as 
fanpages. Cada país tem uma 
fanpage gerenciada pela marca, a 
exemplo da fanpage Starbucks 
Brasil. No Instagram, a marca 
segue a mesma estratégia da 

anterior, explorando imagens atraentes e com forte nexo com a realidade dos consumidores.  
 Outra presença interessante está no aplicativo mobile. Por meio do app é possível 
gerenciar o cartão Starbucks Rewards (Fig.33), um cartão de fidelidade pré-pago, por meio do 
qual o consumidor pode comprar créditos gastos nas lojas físicas. Ao usar o cartão, o cliente 
acumula pontos, permitindo a ele trocar por bebidas nas lojas.  
 Todas essas “tentativas” de comunicar com os consumidores, via mídias digitais,  
revelam o quanto a marca se posiciona à frente de seu tempo, quando o assunto é promover a 
experiência de “conexão” por meio do engajamento das pessoas, engajamento este movido 
pelos desejos dos consumidores em estarem presentes e conectados com a marca, mas 
também conectados, uns com os outros através do universo simbólico da marca. Universo 
esse carregado de sentidos e significantes, endereçando significações dotadas de diferentes 
valores-gradiente, demonstrados no próximo capítulo, através da aplicação da metodologia e 
métodos propostos.  
 Outro exemplo interessante de presença digital da marca Starbucks é evidente no uso 
da pulseira inteligente da Microsoft, chamada Microsoft Band (Fig.34, p.180). Trata-se de um 
dispositivo que representa uma tendência muito forte da tecnologia, a tendência wearable ou 
“tecnologia vestível”. Neste caso, a Starbucks criou uma conexão com o hardware, 
possibilitando fazer pagamentos via aproximação do dispositivo com o código de barras. Ao 
configurar o cartão no aplicativo da pulseira, mediante um código numérico, esse código 
numérico se transforma em um código de barras, não necessitando que o cliente retire o cartão 
da carteira para pagar o pedido. Além da Microsoft Band, o mesmo recurso está também 
presente em outros dispositivos wearables como o Apple Watch e o Samsumg Gear S2. A 
presença da marca em um dispositivos wearable pode mover significantes a produzir 
significações com altos valores-gradiente, pois a mesma pode representar o ethos de um 
determinado consumidor, ou sujeito (a exemplo daquele consumidor aficcionado por 

Cartão Starbucks Rewards 
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tecnologia e também pelo café Starbucks) para 
os outros consumidores, a quem o primeiro 
endereça a sua demanda em ser reconhecido 
como alguém “antenado” com as novas 
tendências tecnológicas.   
 Ao perceber que a Starbucks, assim 
como ele, está interessada em acompanhar e 
marcar presença nessas formas de comunicar, 
ele poderá perceber um certo sentido em ao 
menos olhar para a marca e compartilhar com 
os outros o discurso da marca, informando-os 
sobre o que a marca está fazendo.   
 Mesmo não consumindo o produto, ele 
“consome” a imagem da marca no ato de  
apresentá-la a seus semelhantes. Se houve um 
gasto de tempo do consumidor em realizar tal 
ação de engajamento é porque houve aí a 
identificação de um sentido, sinalizando a presença de um valor, fechando o Giro 
Interactancial no desejo de realizar a ação de comunicação através de um clique no botão de 
compartilhamento do Facebook, um like ou um comentário. No mesmo capítulo em questão, 
Capítulo 8 da obra Leading the Starbucks Way, Michelli (2013) faz questão de pontuar o 
pioneirismo da marca Starbucks na comunicação mobile, no que tange em especial aos meios 
de pagamentos, como os exemplificados acima. Mas é importante ressaltar, além de mobile, 
os meios acima já se configuram dentro de uma tendência ainda mais recente, o wearable. E 
Starbucks foi uma das primeiras, entre as grandes marcas, a adotar o sistema. Isso mostra o 
quanto a marca faz questão de marcar sua presença em tecnologias inovadoras de 
comunicação.  
 Um outro ponto importante, a ser destacado na história da Starbucks, é a relação do 
programa de fidelidade com o seu público. Hoje a marca se orgulha de ter em mãos um 
grande número de clientes, que recebem da marca constantes estímulos, motivando-os a se 
tornarem fiéis. O aplicativo (Fig. 35, p. 181) permite, além de conter o programa de 
fidelidade, uma forma ágil de realizar os pagamentos. Mediante o aplicativo, é possível 
carregar o cartão de fidelidade com um saldo pré-pago, via cartões de créditos tradicionais, 
como os operados pelas bandeiras Visa ou Mastercard.  
 Segundo alguns analistas, uma das razões do sucesso do programa Starbucks Rewards 
está na forma respeitosa da marca ao se comunicar com os consumidores. Para a Starbucks, é 

Microsoft Band 2 
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importante o cliente se dirigir à marca, de 
forma voluntária, não tendo seu e-mail 
invadido constantemente por spams 
indesejáveis. Se o consumidor baixa e se 
registra no programa de fidelidade é 
porque uma operação de sentido foi 
previamente concebida por ele, levando-o 
a desejar a marca e seus produtos.   
 No Brasil, o programa de 
fidelidade da Starbucks alavancou as 
vendas da marca em 15%, segundo o site 

Mobiletime:  

O lançamento do aplicativo consiste na terceira fase de um projeto de longo prazo na estratégia 
da Starbucks para o relacionamento com o seu cliente no Brasil. Antes dele, em 2014, a 
empresa trouxe para o País o seu cartão-presente, um cartão de plástico com crédito para 
compras na Starbucks. Depois, em 2015, lançou por aqui o Starbucks Rewards, seu programa 
de fidelidade, atrelado inicialmente ao cartão de plástico também. E este ano, finalmente, o 
aplicativo móvel, que já fazia sucesso nos EUA. Acompanhando as compras dos seus clientes, 
a Starbucks consegue dividi-los de acordo com seus hábitos de consumo. Foram 
identificados diversos perfis, como pessoas que costumam frequentar as lojas no café da 
manhã e outras que vão logo após o almoço; pessoas que vão sempre sozinhas e outras, 
em grupos etc. A partir dessa análise, a empresa faz ofertas que combinem com cada 
perfil, com o objetivo de aumentar a frequência ou o tíquete médio do consumidor na loja. Um 
exemplo é oferecer uma comida para o grupo de consumidores que costuma comprar 
apenas bebidas.116 (grifo nosso). 

 Embora o aplicativo mobile e o sistema de fidelidade tenham sido concebidos em 
momentos diferentes, ambos funcionam agora de forma conjunta. Todo o sistema de 
recompensa pode ser acessado através do aplicativo, funcionando como uma ótima ferramenta 
de engajamento entre marca e consumidor. Quando há uma forte presença do consumidor na 
plataforma, a empresa consegue compreender as ações desses consumidores mediante 
mapeamento das ações. Desta forma, é possível compreender quais são os sentidos mais 
importantes para eles, ou melhor, quais são os significantes envolvidos na produção das 
significações, conformando a subjetividade dos mesmos e dando contornos aos desejos.   
 Embora a forma de enxergar o consumidor proposta neste estudo de doutorado não 
seja ainda praticada pelo marketing dentro das empresas, a passagem “a Starbucks consegue 

dividi-los de acordo com seus hábitos de consumo” já diz muito sobre esses significantes e as 
formas de endereçamento de sentidos para a construção das significações.   

                                                
116 http://www.mobiletime.com.br/28/07/2016/app-da-starbucks-registra-crescimento-de-15-ao-mes-em-sua-base-de-usuarios-no-
brasil/450042/news.aspx   

Tela do Aplicativo Starbucks Rewards 
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 O fato das plataformas digitais permitirem essa filtragem e mapeamentos de dados 
acerca do perfil dos indivíduos e também acerca das ações de comunicação desses indivíduos 
em rede, já demonstra o quanto é possível pensar a lógica do funcionamento dos significantes 
e os resultados dos deslizamentos dos significantes atrelada a uma proposta de valor-
gradiente de significação na publicidade.  
 Ao permitir esse mapeamento, o SNA - Social Network Analysis fornece as formas de 
extrair os dados das interações. Com esses dados, é possível identificar o quanto o significante 
“café-da-manhã” pode ter uma certa importância para um determinado grupo de 
consumidores, que optam por fazer a primeira refeição do dia em uma loja da Starbucks. Pelo 
sistema GPS é também possível identificar se a loja, na qual um determinado consumidor 
toma seu café da manhã, fica no meio do caminho casa-trabalho ou se essa loja fica fora desse 
percurso. Se o consumidor gastar mais energia e tempo deslocando-se a uma loja da 
Starbucks, para lá tomar seu café da manhã, antes de seguir para o trabalho, é porque algo o 
motiva, causa seu desejo, levando-o ao local. Isso já é um ponto de partida para melhor 
investigar os “usos” que esse consumidor faz da marca e as relações de sentidos desses usos 
com a cultura e com a vida desse consumidor.  
 Em meio aos exemplos de sucesso da marca Starbucks é importante destacar um 
momento, no qual a marca falha na estratégia de comunicação com seu público. Para 
compreender o problema é necessário antes compreender como funciona o sistema de 
recompensas Starbucks Rewards. O sistema de recompensa da marca funciona sob três níveis 
(Boas-Vindas, Nível Green e Gold) e em uma gradação de estrelas no aplicativo. Dependendo 
do nível de consumo dos clientes, essa gradação vai aumentando, até atingir um nível máximo 
de estrelas.   
 No caso do nível Boas-Vindas, é necessário apenas registrar-se no sistema Starbucks 
Card. Para continuar nesse sistema, o consumidor precisa ter ao menos uma estrela a cada 12 
meses. Estando nesse nível, o consumidor tem direito a uma bebida grátis no dia do 
aniversário.  
 Para atingir o Nível Green, o consumidor necessita acumular pelo menos cinco 
estrelas em 12 meses. Para se manter nesse nível, o cliente precisa acumular mais cinco 
estrelas a cada 12 meses, contados a partir da data na qual o consumidor atingiu o Nível 
Green. Nesse nível, o consumidor tem também direito à bebida grátis no mês de aniversário e 
uma dose adicional de espresso na compra de cada bebida, espresso grátis na compra de um 
pacote de café de 250 gramas, mediante pagamento pelo aplicativo.   
 O Nível Gold é o maior nível do programa. Para atingi-lo, são necessárias 30 estrelas 
em 12 meses. O nível dá direito a todos os benefícios dos níveis anteriores, mais dose 
adicional de espresso a cada bebida comprada e uma bebida grátis, que pode expirar em 30 
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dias.  
 Vendo por esta perspectiva, o sistema parece perfeito. E realmente funciona bem. 
Porém, há um fator importante na estratégia de marca da Starbucks que vai na contramão de 
sua proposta. A falha está no fato da marca “rebaixar” o cliente no sistema, quando esse 
cliente não atinge, em 12 meses, o número necessário de estrelas para se manter no sistema. 
Desta forma, um cliente Nível Gold pode cair para Nível Green, sendo necessário percorrer 
novamente o caminho antes percorrido. Ao ser rebaixado, muitos clientes sentem-se traídos 
pela marca e os mesmos tem demonstrado essa indignação nas redes sociais.  
 O artigo117 intitulado Starbucks: Loyalty Program Misfire, publicado em 23 de Julho 
de 2013, na revista Forbes, aborda essa 
falha no programa de fidelidade da 
Starbucks. O autor do artigo, Roger Dooley, 
não entra no mérito de compreender as 
estratégias de marca pela via dos sentidos, 
assim como fazem Diller, Shedroff e Rhea 
em Making Meaning 118  (2006), mas é 
possível perceber que a falha está no fato da 
marca atribuir um sentido negativo ao 
consumidor rebaixado, por não acumular as 
estrelas necessárias, conquistadas somente 
pela via do consumo dos produtos em uma 
faixa de tempo de 12 meses. E o significante em jogo nessa comunicação “falha” é 
“demoted”, palavra do inglês para “rebaixado” (Fig. 36).  
 Ao adotar uma ação estratégica resultante em significantes e significações como esta, 
a marca acaba endereçando, ao consumidor, um sentido de “rejeição”, algo como, “se você 
não comprar, não será bem-vindo em nosso programa”. Como o significante, pensado sob a 
ótica de Lacan, pode ser compreendido como algo que pode “nada significar”, mas funciona 
como uma peça na construção das significações, nem todo cliente se sentirá ofendido com a 
ação. Porém, como constatado pelo autor do artigo, grande parte dos consumidores sentiram-
se ofendidos com a ação porque, para o autor, um programa de fidelidade guarda uma estrita 
relação com a dimensão emocional:  

True loyalty is based on emotion. A brand with truly loyal customers doesn’t need to bribe 
them with mathematically predictable freebies. But, that doesn’t mean programs that 
reward loyalty are ineffective. Despite my many bad experiences with United Airlines, I 

                                                
117 http://www.forbes.com/sites/rogerdooley/2013/07/23/starbucks-gold/#2efcbf676855.  
 
118 Criando Sentidos: Como Marcas de Sucesso Entregam Experiências Significativas para seus  Consumidores 

Representação do Significante Demoted  
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continue to use them to build my Premier status and take advantage of the benefits it 
confers. (Yes, I can be bribed into pseudo-loyalty.) Implemented properly, a rewards program 
can indeed foster true loyalty. If the product is consistently great and the service 
exceptional, the rewards program can encourage use and build customer habits. Ultimately, 
the customer’s affection for the brand becomes more important than the rewards. 119 
(DOOLEY, 2013) (grifo nosso). 

 No caso do autor, ele cita sua experiência negativa com o programa de fidelidade da 
United Airlines, mas diz que, mesmo assim, não se desligou porque outros motivos o 
mantiveram no programa. Embora se sentisse, em certa medida, “enganado” pelo modelo, a 
existência de outros significantes sustentaram a significação, a exemplo de significantes 
associados à “qualidade excepcional”. Com isso, o valor-gradiente parece ter sustentado a 
significação, a ponto de se sobrepor ao trabalho de outros significantes endereçadores de 
sentidos negativos, ameaçando o desejo pela marca, ou o desejo em se manter fiel ao 
programa.  
 No caso de Starbucks, algo semelhante pode ter ocorrido com parte dos consumidores, 
porém ainda não foram encontrados registros precisos para mensurar, de forma global e em 

números, essa “negociação” de sentidos 
por parte dos consumidores. Porém é 
possível encontrar posts no Twitter 
(Fig.37) que demonstram tal insatisfação 
com o sentido da ação de “rebaixamento” 
feita pela marca. A partir deste exemplo, 
fica mais claro o que acontece quando 
uma operação significante endereça 
sentidos negativos ou positivos aos 
consumidores.   
    Ao se perceber como “rebai-
xado” ou “demoted” para olhar dos 

demais consumidores da marca, entre eles os consumidores Gold, o  sujeito consumidor tem 
em mãos duas alternativas, ou ele repensa sua relação com a marca, visando encontrar outros 
significantes, a exemplo daqueles associados à qualidade, que operem significações com 
valores-gradiente favoráveis ao desejo por Starbucks, ou ele a abandona frente a não 
identificação de sentidos com o discurso da marca. E quando ele não vê mais sentido, ele não 
                                                
119 Fidelidade verdadeira é baseada na emoção. Uma marca com clientes verdadeiramente fiéis não precisa suborná-los com brindes 
matematicamente previsíveis. Porém, isso não significa que programas de fidelidade recompensada são ineficazes. Apesar das minhas 
várias experiências ruins na United Airlines, eu continuo usando-a para construir meu status Premier e tirar vantagens dos benefícios 
que ele confere. (Sim, eu posso ser subornado para uma pseudo-fidelidade). Apropriadamente implementado,um programa de recompensas 
pode realmente angariar fidelidade real. Se o produto é consistentemente ótimo e o serviço excepcional, o programa de recompensas pode 
encorajar o uso e construir hábitos do cliente. Em última análise, a afeição do cliente pela marca se torna mais importante do que as 
recompensas. (tradução nossa). 

Posts de Consumidores de Starbucks no Twitter  
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vê mais o valor. E não vendo o valor, o Giro Interactancial (Ver Capítulo III) não se fecha de 
forma favorável para a marca. Quando não favorável, o resultado pode ser uma frustração, 
deixando um lugar vazio. Esse lugar vazio pode gerar demanda por uma nova marca, 
substituindo Starbucks, e a preencher o vazio deixado pela experiência de negação e 
“esvaziamento” dos sentidos antes operados.  
  
4.2 Nespresso e o Sentido de Exclusividade 

 Segundo o artigo de Susie Khamie, intitulado Nespresso: Branding the "Ultimate 
Coffee Experience, publicado, em 2012, na revista internacional M/C Journal - Journal of 
Media and Culture, a Nespresso foi fundada em 1986, na Suíça, porém a empresa ganhou 
força a partir do início do século XXI. Em 2012, Nespresso contava com mais de 270 lojas 
em todo o mundo. Segundo a autora, a estratégia de Nespresso se estrutura em três pilares, 
posicionando-a no mercado. São eles: A cápsula premium; O design das máquinas e o 
excepcional atendimento ao consumidor, através do Nespresso Club.  
 Segundo Khamie, o sistema de cápsulas de café foi inventado e patenteado pelo 
funcionário da Nestlé Eric Favre, em 1976, na Suíça. No início, o sistema não se mostrava 
promissor e poucos acreditavam no sucesso da nova invenção. Foram necessárias então 
algumas décadas para o sentido do consumo do café em cápsula ser construído. Quando o 
sentido desta forma de consumir café se consolidou, no século XXI, entre os consumidores, a 
marca ganhou valor e passou a ser desejada por um grupo seleto de consumidores, os 
consumidores de alta renda, incluindo também o público de alto poder aquisitivo, denominado 
Triple A, ou classe AAA. E foi necessário muito trabalho de comunicação, incluindo aí a 
publicidade e a propaganda, para que todos esses sentidos fossem construídos na cabeça e no 
olhar do consumidor. Atualmente a Nespresso é, junto com a Starbucks, uma das marcas de 
café mais valiosas no mundo.  
 Muito mais que café, a marca se transformou em um poderoso significante, que em 
relação a outros significantes, pode representar o sujeito consumidor para os outros indivíduos 
em um mundo de representações, no qual as imagens já funcionam como partes elementares 
das identidades na contemporaneidade. E isso tem sido feito constantemente, e cada vez mais 
mediante redes sociais digitais, a exemplo de fanpages e grupos do Facebook. Assim como a 
marca Starbucks, Nespresso vende muito mais que café. Vende significações, endereçadas aos 
sujeitos pela via dos significantes que, mediados pelo funcionamento das Leis Interactanciais, 
participam das significações necessárias à formação dos desejos.  
 Ao todo, Nespresso possui atualmente 23 tipos de cafés, cada um com sua 
significação. Além desses 23, são lançadas edições limitadas, comercialização frequente. Indo 
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mais além, é possível dizer que Nespresso, além do pó-de-café, vende também a “significação 
encapsulada”. Cada tipo de café carrega uma mistura de identidades diferentes.  
 Cada café da Nespresso possui seus laços de significação com a cultura e com a vida 
dos consumidores. As cápsulas são divididas em grandes categorias, Intenso, Espresso, Purê 
Origin, Lungo, Decafeinato, Variations e Limited Edition. Essas grandes categorias se 
dividem novamente em tipos específicos, que guardam uma relação de semelhança com 
lugares, culturas e também com a história do café, a exemplo do Dulsão do Brasil, do 
Rosabaya de Colombia e do Indryia da India. Porém a “alma” da Nespresso, assim como a da 
Starbucks, se mostra ligada à cultura Italiana. Ambas surgem com a proposta de possibilitar, 
ao consumidor, a mesma qualidade e sabor dos cafés preparados pelos melhores baristas 
Italianos. E assim se define a marca no artigo (em anexos) intitulado The Nespresso History: 
From a Simple Idea to a Unique Brand Experience 120  (2015), um de seus materiais 
disponíveis na internet:  

The Nespresso story began with a simple but revolutionary idea: enable anyone to create the 
perfect cup of coffee – just like a skilled barista. From its beginning 29 years ago, the 
Nespresso brand concept has rede ned and revolutionized the way millions of people enjoy 
their coffee today and has shaped the global coffee culture.121 (grifo nosso). 

 Embora Nespresso tenha se consolidado no segmento do consumo de café para 

residências, o início da história da marca começa com a proposta de atender o segmento 

corporativo, vendendo máquinas para empresas. Nesse sentido, Nespresso vai ao encontro de 

um importante momento na história do café, quando este se consolida, na Revolução 

Industrial, como um produto oferecido aos funcionários das fábricas. O café, antes visto como 

uma bebida restrita à burguesia, passou a ser um estimulante para combater a queda na 

produtividade, causada pelas poucas horas de sono dos funcionários.   
 Porém, será mostrado mais adiante que a Nespresso se destaca, de certa forma, dos 

sentidos presentes na história do café, indo em direção a outros modelos para seu consumo. 

Um bom exemplo é a experiência de individualização. O consumo de café, de forma 

individual, só ganha um sentido importante no fim do século XX e início do século XXI, 

quando Nespresso propõe o café individual em cápsulas.   

 Em Nespresso, a noção do coletivo acontece de forma extremamente imaginária, na 

atmosfera da marca. Em Nespresso, parece haver pouco sentido no ato de se reunir para tomar 

um café. Muitos dos consumidores possuem uma máquina de café em casa para oferecer às 
                                                
120 The Nespresso History: From a Simple Idea to a Unique Brand Experience. Documento presente na seção “Anexos”.  
 
121 A história da Nespresso começou com uma idéia simples mas revolucionária: capacitar qualquer pessoa a criar a perfeita xícara de 
café - idêntica a de um barista experiente. Desde o seu início 29 anos atrás, o conceito de marca da Nespresso redefiniu e revolucionado a 
forma que milhões de pessoas apreciam seu café hoje e tem moldado a cultura global do café. (tradução nossa). 
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visitas. Porém o motivo da visita não parece se centralizar no café, como acontece em 

cafeterias como as da Starbucks.  
 Apesar de muitas marcas venderem o “vegetal café”, cada uma delas assume campos 

semânticos específicos, nos quais os sentidos são condensados. E são esses os sentidos aqui 

estudados. Para que estes sentidos sejam bem compreendidos, é necessário continuar com 

essa investigação histórica, assim como foi feito com Starbucks, primeira marca analisada 

neste capítulo.  
 Além de focar na qualidade dos Gran Crus122, como são conhecidos os cafés da 

Nespresso, há também outros apelos de marca, desde a origem dos cafés até a preocupação 

com a inovação, com o design de suas máquinas e com a sustentabilidade. O apelo ligado à 

sustentabilidade se revela a partir de um programa de reciclagem das cápsulas de alumínio. 

No que tange à inovação, sustentabilidade e experiência, ambas as marcas se convergem, mas 

esses temas são tratados de formas diferentes, e com discursos diferentes, em cada uma delas. 

Mais adiante, no próximo item deste capítulo, essas diferenças e semelhanças de sentidos 

serão pontuadas de forma mais dedicada.  
 Em seu material de divulgação (artigo citado acima e presente na seção anexos), a 

marca pontua sua história em cinco fases de crescimento e inovação. A primeira delas vai de 

1986 a 1994 e se intitula Pioneering: Trial and Error (Pioneirismo: Tentativa e Erro); A 

segunda fase da história da marca vai de 1995 a 1999 e se intitula Start-UP Phase: Laying the 

Foundation (Fase Inicial: Estabelecendo as Bases da Fundação); A terceira fase, Creating a 

Global Brand (Criando uma Marca Global), vai de 2000 a 2005; A quarta fase vai de 2006 a 

2012 e se chama Shaping the Global Coffee Culture (Modelando a Cultura Global do Café). 

A quinta fase, intitulada Solidifying Global Coffee Leadership (Consolidando a Liderança 

Global no Consumo de Café), começou em 2013 e dura até os dias de hoje.  
 Na primeira fase (1986 a 1994), a marca surge como uma extensão da marca Nestlé. 

Este foi o momento do lançamento dos primeiros quatro Gran Crus da marca: Capriccio, 

Cosi, Decaffeinato e Bolero (Atual Volluto). Já nesta primeira fase, a Nespresso se 

                                                
122 A torra é um estágio vital na criação de um Grand Cru Nespresso, já que revela todo o perfil aromático e de sabor dos grãos de café verde. 
A Nespresso desenvolveu um perfil de torra específico para cada blend, de forma a ressaltar as propriedades únicas de suas origens. A torra 
correta depende da obtenção da temperatura e do tempo de torra mais adequados para todo o blend, permitindo a expressão integral das 
características de cada origem. Uma torra ruim pode arruinar os melhores Grands Crus. Durante a torra, o grão de café verde é 
completamente desidratado, e sua cor muda do verde para o ocre, depois para o marrom e para quase preto. Com o calor, o grão de café se 
expande. A acidez e o corpo se desenvolvem lentamente e, então, são suavizados, enquanto os aromas atingem o nível ideal rapidamente 
antes de diminuírem. O amargor se desenvolve continuamente. Em alguns de seus blends, a Nespresso usa a complexa técnica de "split-
roasting". Ela consiste em torrar cada origem separadamente, para que elas desenvolvam todo o seu potencial. Apesar de ser mais difícil de 
realizar, essa técnica oferece resultados incomparáveis. FONTE: Site nespresso.com.br | Acesso em 27 de Dezembro de 2016, às 15:47. 
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preocupava com a experiência de marca e também com a inovação aplicada às máquinas de 

café. Nesta fase, os primeiros cafés eram vendidos para o segmento corporativo, modelo B2B 

(Business to Business). A fase marca o início da penetração nos mercados da Europa.  
 A segunda fase (1995 a 1999), na qual a marca estabelece suas bases, é caracterizada 

pela inovação no design das máquinas e na abertura de uma nova frente de negócios, a B2C 

(Business to Consumers). Pela primeira, vez Nespresso lança o conceito de máquinas 

residenciais, por meio das quais qualquer consumidor, apto a pagar os preços das máquinas, 

poderia experienciar um café, tal como os melhores cafés preparados pelos melhores baristas 

Italianos. Nessa fase surge também o Nespresso Club Members, existente até hoje e está entre 

as principais estratégias de marketing da empresa. Nesta fase, aparece também a venda pela 

internet, expandindo consideravelmente o alcance da marca.  
 A terceira fase (2000 a 2005) se caracteriza pela acelerada expansão geográfica. Junto 

com a expansão geográfica, expandem-se também a variedade dos cafés Grand Cru, 

incluindo a primeira versão limitada, em 2001. O objetivo da estratégia envolvendo as versões 

limitadas, estratégia presente até hoje, visa surpreender os membros do clube com novas 

experiências voltadas ao consumo de café premium. Em 2000, o conceito de boutique do café 

surge como mais uma forma de promover experiências diferenciadas. E a preocupação com a 

sustentabilidade aparece nessa fase.  
 A quarta fase (2006 a 2012) é marcada pelo aperfeiçoamento no relacionamento com 

os consumidores. Ademais, perduram as outras características das fases anteriores, como a 

inovação, presente na tecnologia e design das máquinas, a sustentabilidade e a expansão 

geográfica. A quarta fase é marcada também pela expansão das boutiques e pela contratação 

de George Clooney como embaixador da marca. Em 2000, a primeira boutique da Nespresso 

foi aberta no Brasil, no bairro dos Jardins. Em 2007, como símbolo de sua expansão global, a 

marca inaugurou, por meio de uma festa com convidados seletos como Sharon Stone, uma 

grande loja na avenida Champs Élysées, em Paris.   

 A quinta fase, iniciada em 2013, dura até hoje e visa continuar o processo de 

sustentação da imagem da marca. A inovação nas máquinas de café não param. Visando 

sempre melhorar a experiência do consumidor, Nespresso lançou nesta fase a máquina de café 

Prodigio (Fig.38, p.189). Integrada com conexão Bluetooth, a máquina permite, entre outras 

coisas, programar via aplicativo de celular o horário de preparação do café. O fato de lançar 

uma máquina com conexão via aparelho celular, a marca pretende demonstrar o quanto está 

em sintonia com seu público de alto padrão, interessado em produtos de acordo com as 
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tendências do mercado.   
 Em Nespresso, assim como em 

Starbucks, a inovação aparece como uma 

significação dotada de forte valor-

gradiente, oriunda de operações 

significantes, envolvendo o discurso das 

marcas e a vida do consumidor. Mas há de 

se destacar aqui que, embora a inovação se 

mostre como um diferencial importante 

para ambas as marcas, há diferenças quanto 

a apreensão da significação pelos públicos de cada marca. Em Nespresso, além da 

significação ligada à inovação, os significantes carregam também os sentidos do luxo. Isso 

raramente aparece na comunicação de Starbucks.  
 O gráfico (Fig. 39), exibido na página seguinte, representa, de forma resumida, a 

história da marca. A imagem mostra o percurso da marca em trinta anos de existência. Pelo 

gráfico, e também pelo que já foi exposto, é possível visualizar, de forma resumida, o 

conjunto de significantes ligados à atmosfera da marca e também o propósito de seu discurso, 

que é promover a experiência da exclusividade, pela via do luxo, no ato de consumir café. Ao 

representar seu consumidor, Nespresso concebe, de forma muito eficiente, a projeção do ethos 

do consumidor ideal. Nesta relação significante trata-se de uma representação valiosa, pois o 

sujeito, ao aparecer com uma máquina de café, se destaca como um indivíduo elegante e de 

bom gosto, projetando sobre o mesmo uma imagem atrelada à sua fantasia, operada em uma 

lógica de sentidos e valores, que carregam uma relação estreita com a formação dos desejos 

pela via da representação e identificação. E esta operação é o que parece estar por trás do 

sucesso no crescimento da marca ao longo dos anos.  

 Ainda no campo da inovação, Nespresso lançou, em 2013 a Nespresso Cube (Fig. 40, 

p. 191), um conceito de varejo automatizado, inicialmente implementado na Europa, mais 

especificamente nos países França, Espanha e Portugal. Com um tamanho elevado, a máquina 

funciona com um estoque de 25.000 cápsulas do café, na qual o cliente pode obter qualquer 

combinação de cápsulas de forma rápida e prática.   

 

Nespresso Prodigio  
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 Um segundo documento (em anexos) encontrado no site da marca Nespresso e 

intitulado Corporate Backgrounder (2016) apresenta alguns números (Fig.41, p.191) de 

crescimento da marca. No documento, é possível ver que Nespresso está presente em 64 

História da Nespresso em Fases 
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países, com 450 boutiques em 

58 países. Em 2015, a marca já 

possuía 12.000 funcionários em 

toda a rede, sendo 50% destes, 

trabalhando diretamente em 

contato com os consumidores 

dos produtos. Possui hoje, 

2016, três centros de produção 

nas localidades Avenches, Orbe 

e Romont, na Suíça. Na 

imagem, o ponto que chama 

mais atenção está no número de funcionários, saltando de 330, no ano de 2000, para 12.000 

em 2015.  
 As realizações da marca, iniciadas em sua última fase de crescimento, continuam 

acontecendo em maior escala, levando a cultura da Nespresso para praticamente todos os 

países do globo terrestre. E hoje, as características mais marcantes na estratégia de marketing 

da empresa são o clube de consumidores, a inovação e, sem dúvida, o atendimento ao 

consumidor. Nespresso parece ter se especializado no atendimento ao consumidor premium e 

faz isso com grande maestria.   

 Essa última característica da marca 

tem muito a ver com o propósito desta 

pesquisa, pois o atendimento (não só de 

Nespresso, mas de qualquer marca) passa 

necessariamente por um processo de 

comunicação. E todo processo de 

comunicação envolve sentidos, valores e 

desejos, materializados no Giro 

Interactancial, concebido aqui como uma 

tentativa de compreender a formação do 

desejo a partir de valores-gradiente.  
 A fim de obter tal sucesso, a marca 

teve de aprender a reconhecer os 

significantes associados a significações 

Fonte: nespresso.com 

Crescimento de Nespresso em Números 

 Nespresso Cube 
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com altos valores-gradiente para o público premium em vários países, de várias culturas, 

compreendendo como funcionam os rituais de consumo em cada cultura, rituais esses que 

fortalecem os vínculos de sentidos entre marcas e consumidores, demarcados como sujeitos 

em tempos e espaços específicos. Esse dado conduz a análise para a dimensão da Teoria da 

Enunciação Publicitária de Barbosa e Trindade [2007(2003)] e posteriormente a trabalhos de 

Trindade de colaboradores, como em Trindade e Perez (2014, p. 3109-3117).  
 Assim se define a própria marca no documento intitulado Corporate Backgrounder 

(2016):  

Our unique direct-to-consumer business model and route to market provides us with a unique 
competitive advantage versus our competitors and offers a distinct advantage to our Club 
Members. Our direct relationship with customers through the Nespresso Club allows us to 
anticipate their needs and tailor our offering and services based on the insight that they provide 
to us. Our exclusive boutiques around the globe provide personalised services and a unique 
gateway to allow consumers to interact with the Nespresso brand.123 (grifo nosso). 

 Ao promover um relacionamento direto (direct relationship), Nespresso permanece 

atenta às necessidades (needs) dos consumidores. E essas “necessidades” só podem ser 

compreendidas mediantes os sentidos manifestos pelos consumidores nos rituais de usos e 

consumo dos produtos em suas vidas. Isto aparece na passagem insight that they provide to us 

(respostas que eles, os consumidores, nos dão). E a Boutique Nespresso funciona como um 

espaço, no qual é possível, ao consumidor, exercer sua experiência de consumo ritualizada 

com a marca, servindo como um gateway (ponte significante) mediante a qual as 

significações do ritual de consumo são transmitidas, fazendo os interagir (interact) com a 

marca Nespresso (Nespresso brand).  
 A mesma lógica acima pode ser estendida à estratégia ligada ao Nespresso Members 

Club, o qual funciona também como um espaço imaginário, onde a ritualização do consumo 

se dá mediada pelas fanpages e grupos de redes sociais como o Facebook, onde os clientes 

ostentam, para os demais membros, cápsulas e máquinas de café adquiridas no dia-a-dia. Em 

meio aos fluxos de comunicação nas redes, os significantes, associados a diferentes valores-

gradiente, seguem contribuindo para a produção de múltiplas significações, que movem a 

comunicação e as ações de engajamento em rede.  
 Após abordar um pouco sobre o universo significante da marca Nespresso e sua 

                                                
123 Nosso modelo de negócio único direto-com-o-consumidor e voltado para o mercado nos dá uma vantagem competitiva única em relação 
aos nossos concorrentes e oferece uma vantagem distinta aos Membros do nosso Clube. Nosso relacionamento direto com os clientes, 
através do Clube Nespresso, nos permite antecipar suas necessidades e customizar nossa oferta e serviços baseados nas reflexões que eles 
nos oferecem. Nossas lojas exclusivas ao redor do globo fornecem serviços personalizados e um ponto de conexão único para permitir aos 
consumidores que interajam com a marca Nespresso. (tradução nossa). 
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trajetória nos últimos trinta anos, é o momento agora de falar sobre cada café da marca, bem 

como dos sentidos propostos por cada um desses cafés. Como dito no início do item 4.2, que 

abre a investigação sobre Nespresso neste capítulo, Nespresso tem atualmente ao todo 23 

tipos de cafés fixos e um de edição limitada. A edição limitada de 2016 foi o Cafezinho do 

Brasil. A seguir, serão abordados parte dos cafés e suas características.    
 Segundo o documento intitulado The Nespresso History: From a Simple Idea to a 

Unique Brand Experience (2015), disponibilizado pela marca em seu site, os primeiros cafés 

lançados, entre 1986 e 1990, pela marca foram Capriccio, Cosi, Decaffeinato e Bolero (atual 

Volluto).  
 Capriccio (Fig.42) possui cápsula verde-escura e aroma destacado. É um café 

encorpado com forte sabor. Foi o primeiro café da marca servido em xícara de 40 ml. 

Capriccio carrega um vínculo de sentido com a cultura Italiana, vínculo esse expresso no 

nome do café. Com intensidade 5, inclui notas de cereais e remete aos grãos Arábica do 

Brasil, América do Sul e da África Central.   

 A marca Nespresso o define em seu site124 como:  

RICH AND DISTINCTIVE: Blending South American Arabicas with a touch of Robusta, 
Capriccio is an espresso with a rich aroma and a strong typical cereal note. Origin: The 
presence of South American Arabicas grown at high altitude gives this blend a light acidity, 
which is balanced with the perfect amount of Brazilian Arabica and a touch of Robusta. 
Roasting: The light roasting of this blend creates a rich character and preserves a light acidity. 
Aromatic Profile: A typical cereal note balanced with a light acidity.125 (grifo nosso). 

 Um dos fatores que chama mais atenção nas 

cápsulas de Nespresso é o fato de praticamente todas 

conterem, em seu interior, uma mistura de cafés de vários 

locais do mundo. É como se a Nespresso tivesse a 

capacidade de encapsular significantes e sentidos oriundos 

de diversas culturas mundo afora. Além dos sentidos e 

significantes, a cápsula carrega também, por meio da 

mistura, muito da história do café em países da África e da 

América Central e do Sul, em especial do Brasil, país cuja 

                                                
124 https://www.nespresso.com/br/pt/pages/cafes-espressos, | Acesso em 17 de Dezembro de 2016, ás 09:57.  
 
125 RICO E DISTINTO: Um blend de Arábicas da América do Sul com um toque de Robusta, o Capriccio é um Espresso com um aroma 
complexo e uma forte e típica nota de cereais. Origem: Os Arábicas da América do Sul incluindo os do Brasil, além de um leve toque de 
Robusta, proporcionam a este blend um leve acidez. Torrefação: A Leve torrefação deste blend desenvolve uma personalidade marcante e 
preserva uma leve acidez. Perfil aromático: Uma nota de cereais típica, que pode ser detectada pelo olfato, equilibrada com uma leve acidez. 
(tradução nossa). 
 

Cápsula de Capriccio 
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história e cultura foram, de certa forma, moldadas direta ou indiretamente pelo impacto do 

café enquanto produto de consumo. E o café Nespresso Capriccio carrega significantes 

associados a outros significantes, oriundos da cultura Italiana.  
 Com cápsulas na cor marrom (Fig.43) e intensidade 4, Cosi é o segundo café lançado 

na primeira fase de crescimento da marca Nespresso. Lançado também em 1986, possui 

acidez pronunciada, com café do tipo Arábica, cultivado em regiões de altitudes elevadas. 

Possui baixo amargor, leve toque cítrico, proporcionando uma sensação picante ao engolir. 

Assim como os demais, Cosi é também uma mistura entre o Arábica Africano, das América 

Central, do Sul e Arábica Brasileiro.   

 Cosi é definido pela marca, em seu site126, como:  

MILD AND DELICATELY TOASTED: A blend of East African, Central and South 
American Arabicas which has been lightly roasted to create a delicate and balanced marriage 
of lightly toasted cereal and fruity notes. Origin: Arabicas from Costa Rica give this blend 
its characteristic cereal and lightly toasted notes, while the finest Arabicas from Kenya bring 
out its delicate fruity notes, both harmonised by Latin American Arabicas. Roasting: A light 
roasting, perfectly executed by the Nespresso Master Roasters, creates a delicate and balanced 
marriage of lightly toasted cereal and fruity notes. Aromatic Profile: Mild cereal and lightly 
toasted notes enhanced by subtle fruity notes.127 (grifo nosso). 

 Da mesma forma que em Capriccio, Cosi também carrega sentidos condensados,  
oriundos dos lugares nos quais o café fez história e 

impactou na cultura. Novamente, os sentidos da cultura e 

da história brasileira aparecem atrelados a essa variação 

de café Nespresso.  
 A cápsula vermelha (Fig. 44, p.195) apresenta o 

Decaffeinato, também lançado na primeira fase de 

crescimento da marca. Como o próprio nome diz, trata-se 

de um café sem cafeína. Esta variação apresenta um café 

com equilíbrio entre suavidade e acidez. Possui notas de 

frutas e vinho, realçado por uma modalidade leve de 

torrefação. Atualmente é possível encontrar outras 

                                                
126 https://www.nespresso.com/us/en/order/capsules/original/cosi  
 
127 SUAVE E DELICADAMENTE TORRADA: Os puros Arábicas da África Oriental, Central e América do Sul fazem deste café um 
blend delicado e equilibrado, com notas de cereal e tostadas enaltecidas por notas frutadas sutis. Origem: Os Arábicas da Costa Rica 
proporcionam a este blend notas características de cereais levemente torrado, enquanto os Arábicas do Quênia revelam suas delicadas notas 
frutadas, ambas harmonizadas pelos Arábicas da América Latina. Torrefação: A torrefação leve, perfeitamente executada pelos Mestres de 
Torra de Nespresso, cria um casamento delicado e equilibrado do cereal levemente torrado com as notas frutadas. Perfil aromático: Cereal 
suave e notas levemente tostadas reforçada por sutis notas frutadas. (tradução nossa).  
 

Cápsula do Café Cosi 
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modalidades de cápsulas de café descafeinado.   

 Nespresso define128 a cápsula vermelha como Decaffeinato Intenso:  

DENSE AND POWERFUL: Dark roasted South American Arabicas with a touch of 
Robusta bring out the subtle cocoa and roasted cereal notes of this full-bodied decaffeinated 
espresso. Origin: A selection of South American Arabicas enhanced with a touch of Robusta 
adds a rich and intense flavour to the coffee. Roasting: A short and intense roasting develops 
its toasted notes and reinforces its body. Aromatic Profile: Grilled and chocolate notes with an 
intense body. A very rich aroma is noticeable in both the "crema" and the coffee.129 (grifo 
nosso). 

 Novamente é possível observar que a cápsula traz uma mistura entre cafés de 

diferentes partes do mundo, em especial de países dos continentes Americano e Africano. Um 

aspecto curioso a ser observado é que, mesmo com a subtração da cafeína, elemento 

identitário, do produto café, o mesmo continua sendo “café”, e ainda se transforma, 

desdobrando-se em outros sentidos, como por exemplo 

sentidos de diferenciação, luxo e requinte (em Nespresso) 

ou conectividade (em Starbucks). Isso mostra o quanto o 

café, dada a sua importância e lugar nas diferentes 

culturas, funciona como um suporte significante 

altamente “plástico”. E Nespresso trabalha muito bem 

essa plasticidade do café, transformando e o revestindo 

com outros sentidos.  
 O quarto café da Nespresso, listado como parte da 

primeira fase, é o Volluto (Lançado em 1986 como Bolero). Com cápsulas em cor cobre-claro 

(Fig.45, p.196), Volluto faz referência à Colômbia, outro importante país da América do Sul, 

produtor e exportador de café. Volluto parece ter originado da palavra Italiana “Voluto” (com 

um “L”), que significa intencional e “desejável”. Ao grafar a palavra de forma diferente, 

Nespresso “sequestra” o termo para si e o modifica, dando um toque de originalidade à 

palavra, passando a ser um significante dentro do universo de significações Nespresso. No 

que tange às características, Volluto apresenta um toque de acidez e uma discreta nota de 

                                                
128 https://www.nespresso.com/us/en/order/capsules/original/decaffeinato-intenso | Acesso em 27 de Dezembro de 2016, às 15:50.  
 
129 DENSO E ENCORPADO: Os Arábicas da América do Sul altamente torrados e com um toque de Robusta revelam as sutis notas de 
cacau e cereais torrados deste encorpado café espresso descafeinado. Origem: Uma seleção de Arábicas sul-americanos aprimorada por um 
toque de Robusta, que adiciona seu sabor rico e intenso ao café. Torrefação: Uma torrefação curta e potente desenvolve suas notas de torrado 
e reforça seu corpo. Perfil aromático: Notas de torrado e de chocolate. Sua riqueza aromática é perceptível no crema e no café. (tradução 
nossa). 

Cápsula do Café Decaffeinato 
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frutas. Apresenta também sabores amanteigado e doce.   

 Nespresso define130 Volluto como:  

SWEET AND LIGHT: A blend of pure and lightly roasted Arabica from South America, 
Volluto reveals sweet and biscuity flavours, reinforced by a little acidity and a fruity note. 
Origin: The Brazilian and Colombian Arabicas that go into making Volluto come from 
small plantations that produce very high quality coffee. They are grown in respect of the 
environment and local traditions. Roasting: Light roasting preserves the cereal note of the 
Brazilian Arabica and the fresh and fruity note of the Colombian coffee. Aromatic Profile: 
Quite present and diverse: fruity notes harmoniously balanced with sweet and biscuity notes.131 
(grifo nosso). 

 No trecho acima, a passagem “local traditions” (tradições locais) chama a atenção 

como um exemplo que confirma as observações já feitas acima. Os significantes e sentidos 

das tradições locais, os quais o café impactou na cultura e na história, se condensam em 

cápsulas de café e se transformam em “sabor”. Se transformam em “sabor do Brasil” ou 

“Sabor da Colômbia”: fresh and fruity note of the Colombian coffee (sabor fresco e notas de 

frutas do café Colombiano). E, assim como os demais, esse café traz uma mistura de cafés do 

Brasil e da Colômbia. Uma mistura de sentidos e 

significantes se apresenta novamente.  
 Após listar e analisar os cafés lançados na 

primeira das cinco fases da história de Nespresso, 

iniciada em 1986, serão analisados agora alguns cafés das 

quatro fases posteriores. Visando não estender demais a 

segunda parte desse capítulo, que trata da história da 

marca Nespresso, não serão analisados todos dos cafés da 

marca e das fases posteriores. Serão então eleitos os cafés 

com um diferencial de sentido maior em relação aos 

demais cafés. Cápsulas como o Indriya from India ou o Dulsão do Brasil trazem um laço de 

sentido mais estreito com as culturas dos lugares de origem.   
 Lançado entre os anos de 2009 e 2013, o Indriya from India possui intensidade 10 e 

vem embalado nas cápsulas cinza-esverdeada (Fig.46, p.197). O café é potente e picante. O 

significante  “picante” aparece associado à culinária indiana, contendo a pimenta em grande 
                                                
130 https://www.nespresso.com/us/en/order/capsules/original/volluto | Acesso em 25 de Dezembro de 2016, às 10:50. 
 
131 DOCE E SUAVE: Um puro e levemente torrado Arábica da América do Sul, o Volluto revela sabores doces e amanteigados, reforçados 
por uma leve acidez e uma nota de frutas. O Volluto é obtido 100% a partir do Nespresso AAA Sustainable Quality™ Program, uma 
iniciativa de apoio aos produtores gerenciada em conjunto com a Rainforest Alliance. Origem: Os Arábicas brasileiros e colombianos que 
constituem o Volluto são provenientes de pequenas plantações que produzem cafés de altíssima qualidade, cultivados respeitando o meio 
ambiente e as tradições. Torrefação: A Torrefação leve preserva as notas de cerais do Arábica brasileiro e as frescas notas de frutas do café 
colombiano. Perfil aromático: Notas de frutas harmoniosamente equilibradas com notas doces de amanteigado bastante presentes e 
diversificadas. (tradução nossa). 

Cápsula do Café Volluto 
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parte dos pratos. Ao associar os significantes “pimenta” e 

“café”, Nespresso promoveu, mediante a cápsula, uma 

operação significante, que resulta em significações com 

altos valores-gradiente, atrelados a dois grandes ícones dos 

alimentos. Ademais, o Indriya traz também notas de 

especiarias, outros significantes ligados à história da India. 

  

 Nespresso, em seu site132, o define como:  

POWERFUL AND SPICY: Indriya from India is the noble marriage of Arabicas with a hint 
of Robusta from southern India. It is a full-bodied espresso, which has a distinct 
personality with notes of spices. Origin: The Arabica and Robusta chosen for this blend 
grow in southern India, in the shade of large trees that also provide shelter for pepper and 
spice growing. Grown on high altitude plantations, the Robusta we use is a very pure coffee, 
very intense and slightly bitter. Only absolutely perfect beans, which have passed a rigorous 
selection process, are used for Indriya from India. Roasting: The Arabica is lightly roasted, 
to preserve its subtle aromas. In contrast, the Robusta is well roasted to reveal its intensity 
and develop a full body. Very fine grinding supports the body and enhances the flavour. 
Aromatic Profile: Cocoa and dry plant notes, as well as a spicy bouquet reminiscent of cloves, 
pepper and nutmeg.133 (grifo nosso).  

     Apesar desse café se constituir também de uma mistura entre o café Arábica e o 

Robusta, oriundos de regiões específica da India, são os sentidos da India que mais se 

destacam nessa proposta de experienciar cafés. Tanto para um Indiano, quanto para um 

habitante de outro local, o café chama muita atenção 

para sua singularidade.   
 Lançado em 1997, Tal como o Indriya, 

Ristretto é um café que se destaca, pela alusão ao 

lugar, possui intensidade 10 e vem embalado em 

cápsulas pretas (Fig.47). Assim como em Roma e em 

Ristretto, se destacam também os significantes e 

sentidos ligados à cultura Italiana no consumo de café, 

porém trata-se também de uma mistura entre cafés 

                                                
132  https://www.nespresso.com/us/en/order/capsules/original/indriya-from-india | Acesso em 25 de Dezembro de 2016, às 10:50. 
 
133 INTENSO E APIMENTADO: O Indriya from India é o nobre casamento de Arábicas com um toque de Robusta do sul da Índia. Ele é 
um espresso encorpado, com uma personalidade distinta e notas de especiarias. Origem: O Arábica e o Robusta escolhidos para este Blend 
são cultivados no Sul da Índia, sob sombra de grandes árvores, que também oferecem abrigo para o cultivo da pimenta e de especiarias. 
Proveniente das plantações localizadas em altitudes elevadas, o Robusta que utilizamos é um café muito puro, intenso e levemente amargo. 
Para o Indriya from Índia, apenas os grãos absolutamente perfeitos são mantidos após um rigoroso processo de seleção. Torrefação: O 
Arábica é levemente torrado para permitir a retenção de seus sutis aromas. O Robusta, por outro lado, passa por uma torrefação prolongada 
para permitir a expressão de sua intensidade e o desenvolvimento de um corpo mais denso. Além disso, uma moagem muito fina dá suporte 
ao corpo e aprimora o sabor. Perfil aromático: Notas de Cacau e plantas secas, bem como um aroma de especiarias, que lembra cravo-da-
Índia, pimenta e noz-moscada. (tradução nossa). 

Cápsula do Café Indriya from India 

Cápsula do Café Ristretto 
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Colombiano, Brasileiro e Robusta Africano, originário do Tongo. São torrados 

separadamente, a fim de preservar os sabores. Ristretto é amargo e intensamente encorpado.  
 A palavra “Ristretto”, na língua Italiana, quer dizer “restrito”, mas quando aplicada ao 

café, significa também “café forte”. O efeito da plasticidade do significante café se comprova 

no fato deste tipo de café se remeter totalmente à cultura Italiana de tomar café, mas ser 

composto pelos cafés produzidos na Colômbia e no Brasil. É praticamente possível acreditar 

existir dentro das cápsulas o mais puro café produzido na Itália.   

 Nespresso o define em seu site134 como:  

POWERFUL AND CONTRASTING: A blend of South American and East African 
Arabicas, with a touch of Robusta, roasted separately to create the subtle fruity note of this 
full-bodied, intense espresso. Origin: Composed of some of the best South American 
Arabicas from sources such as Colombia and Brazil, Ristretto also contains the great, lightly 
acidic East African Arabicas and a touch of Robusta for added zing. Roasting: The beans 
are roasted slowly and separately to obtain an original bouquet bringing together acidic, fruity, 
and roasted notes. Its finely ground texture creates an Italian-style coffee: intense, with a 
rich flavour and full body. Aromatic Profile: Strong roasted notes softened by notes of 
chocolate. A subtle contrast between strength and bitterness, acidic and fruity notes.135 (grifo 
nosso). 

 Um dos sentidos de maior destaque em Ristretto está ligado a sua intensidade de “café 

forte”. E a cor da cápsula, enquanto significante, ajuda a realçar esse sentido, atribuindo valor 

para o desejo daqueles que preferem o café forte e encorpado. Desta forma, Nespresso parece 

operar com sucesso o Giro Interactancial, construindo para seu produto uma forte 

significação, endereçada ao desejo dos consumidores. Os sentidos ligados à robustez e corpo, 

se vistos de forma analítica, remetem mais ao café Robusta da África, neste caso do Tongo e 

menos ao café da Itália, país o qual Nespresso elege para produzir as significações. Ao eleger 

a Itália como referência, Nespresso adequa seu café a outros significantes, cujas significações 

apontam para o requinte e para o luxo, característicos da cultura Italiana e à moda. Desta 

forma, Nespresso, ao produzir significações, vai do Brasil ao Tongo, passando pela Colômbia, 

porém só chega à “Itália” pela via dos significantes que, em associação com outros 

significantes, irão representar seus consumidores para outros consumidores em uma atmosfera 

de luxo, requinte e bom gosto.  
 Lançado em 1991, o segundo café da Nespresso em alusão à Italia é o Roma. Com 

                                                
134 https://www.nespresso.com/us/en/order/capsules/original/professional-ristretto | Acesso em 28 de Dezembro de 2016, às 04:50.  
 
135 ENCORPADO E CONTRASTANTE: Um blend de Arábicas da América do Sul e da África Oriental, com um toque de Robusta, 
torrados separadamente para criar a sutil nota de frutas deste espresso intenso e encorpado. Origem: Fortes notas de torrado suavizadas por 
notas de chocolate. Um contraste sutil entre força e amargura ácida e notas frutadas. Torrefação: A torrefação lenta e separada (Split 
Roasting) dá origem a um aroma original, que reúne notas de acidez, frutas e torrado. A textura da moagem fina cria um café com estilo 
italiano: Intenso, encorpado e com um rico sabor. Perfil aromático: Fortes notas de torrado suavizadas por notas de chocolate. Um contraste 
sutil entre força e amargor, acidez e notas frutadas. (tradução nossa). 
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intensidade 8, similar ao Ristretto, Roma vem embalado 

em uma cápsula de cor cinza escuro (Fig.48). Como nem 

todas as pessoas ligadas ao luxo e ao requinte, apreciam 

cafés fortes, Nespresso lança uma gradação mais 

balanceada e não tão forte, ou seja, o Café Nespresso é 

por si só um “gradiente” na escala de intensidade dos 

cafés. Neste caso, a cor cinza escuro também ajuda a 

completar o vínculo de sentido entre o conteúdo, 

embalagem e o propósito do produto.  
 Abaixo a definição136 de Nespresso para o café 

Roma: 

FULL AND BALANCED: The balance of lightly roasted South and Central American 
Arabicas with Robusta, gives Roma sweet and woody notes and a full, lasting taste on the 
palate. Origin: Cultivated at high altitude, the Central American Arabicas bring finesse, 
whilst the Brazilian Arabicas and Robustas provide body and a lingering taste on the palate. 
Roasting: Light roasting and fine grinding bring finesse to the blend and create a short 
espresso, which is not too strong. Aromatic Profile: Roasted and woody notes are revealed 
through the light roasting of intensely flavoured beans from different origins.137 (grifo 
nosso). 

 O café Roma varia de Ristretto, além da composição, pelo tipo de torra (light 
roasting), torra é leve, para que o café seja também mais leve, agradando paladares 
diferenciados. Novamente aparece a mistura entre Arábicas das Américas central, Sul 
(Brasil), somada com o café Robusta. Porém, com uma discreta diferença no processo de 
produção, mediante a torra leve.  
 Para finalizar essa breve passagem pelas cápsulas de café, será agora analisado o tipo 
Dulsão do Brasil. Lançado em 2009, com intensidade 04, esse café traz uma forte referência 
ao Brasil, por décadas, maior exportador de café. E isso impactou largamente em sua cultura, 
história e economia, como demonstrado no Capítulo I desta pesquisa. Esse café vem 
embalado em cápsulas beges (Fig.49, p.200), remetendo a uma ideia de leveza e doçura, com 
notas de mel e malte. Novamente a cor, como significante, faz forte alusão aos sentidos 
atribuídos pela Nespresso ao produto. Embora bem mais leve que o Roma, esse café se 
assemelha ao mesmo ser por voltado a pessoas que não apreciam um café forte. Porém, além 

                                                
136 https://www.nespresso.com/us/en/order/capsules/original/roma | Acesso em 02 de Dezembro de 2016, às 14:30.  
 
137 RICO E EQUILIBRADO: O equilíbrio dos Arábicas levemente torrados das Américas Central e do Sul com o Robusta proporciona ao 
Roma notas doces e amadeiradas e um sabor rico e persistente na boca. Origem: Cultivado em altitudes elevadas, o Arábica da América 
Central proporciona delicadeza, enquanto o Arábica e o Robusta brasileiros proporcionaram corpo e um sabor duradouro no palato. 
Torrefação: A leve torrefação e a moagem fina preservam o aroma delicado desse blend. Perfil aromático: As notas amadeiradas e de 
torrado, com um aroma delicado. (tradução nossa).  
 

Cápsula do Café Roma 



Capítulo IV: Um Olhar sobre Nespresso e Starbucks e a Busca pelo Desejo do Consumidor                           Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   200 

da leveza, ele traz também as notas adocicadas.   
  Nespresso138 define o Dulsão do Brasil da seguinte forma:  

SWEET AND SATINY SMOOTH: A pure Arabica coffee, Dulsão do Brasil is a delicate 
blend of red and yellow Bourbon beans from Brazil. Its satiny smooth, elegantly balanced 
flavor is enhanced with a note of delicately toasted grain. Origin: Subtly sweet, red and 
yellow Bourbon coffee beans are grown in the hill-top plantations of southern Brazil. They 
are harvested by hand, then pulped and sun-dried to allow the mucillage sugars to infuse 
the bean with a mellow flavour. Roasting: Some beans are roasted lightly to retain their 
natural sweet flavour and achieve a roundness on the palate. The remaining beans undergo a 
longer roasting for a distinctive toasted flavour. Aromatic Profile: Lightly toasted grain.139 
(grifo nosso). 

   Após esta breve apresentação de alguns tipos de cafés da Nespresso, é o momento de 

analisar alguns pontos em comum e também pontos não comuns entre ambas as marcas, 

Nespresso e Starbucks. Esta análise comparativa se mostra importante, frente ao fato de cada 

marca possuir experiências e referenciais diferentes. 

Cada marca atribui sentidos ao café de formas muito 

distintas, mas, raras vezes, alguns sentidos podem de 

cruzar, porém isto não é visto em grande escala. 

Mesmo alguns pontos, como a preocupação com a 

inovação, se confluindo, os usos destes se diferenciam 

conforme os propósitos.   
 Por exemplo, Starbucks parece estar mais ligada 

à inovação dada em dispositivos de comunicação como 

os wearables, como apresentado na primeira parte deste 

capítulo. Já Nespresso trabalha a inovação de suas máquinas. Embora já tenha havido um 

movimento da Starbucks dos EUA em produzir máquinas de café domésticas, visando 

concorrer com Nespresso, a mesma parece não ter como foco, pelo menos até o presente 

momento, a comercialização dessas máquinas.   
   A forma com a qual a marca trabalha, atribuindo e ressignificando sentidos ao 

produto café, vai possibilitar um delineamento do conjunto de significantes e valores-

gradiente atrelados à significações produzidas no trabalho desses significantes. Valores esses 

determinados, em seu maior grau, não pela instância da produção das mensagens na 
                                                
138 https://www.nespresso.com/us/en/order/capsules/original/dulsao-do-brasil | Acesso em 05 de Dezembro de 2016, às 20:45.  
 
139 DOCE E SUAVEMENTE MACIO: Um puro café Arábica, o Dulsão do Brasil é uma delicada mistura de grãos vermelhos e amarelos de 
Bourbon do Brasil. Seu sabor acetinado, elegante e equilibrado é realçado com uma nota de grão delicadamente torrado. Origem: Sutilmente 
doce, vermelho e amarelo Bourbon grãos de café são cultivadas em colina-top plantações do sul do Brasil. Eles são colhidos à mão, em 
seguida, polpa e secado ao sol para permitir que os açúcares se fundam ao grão com sabor suave. Torra: Alguns grãos são torrados levemente 
para manter seu sabor doce natural e alcançar uma arredondamento no palato. Os grãos restantes sofrem uma torra mais longa para um sabor 
tostado distintivo. Perfil Aromático: Grão tostado ligeiramente. (tradução nossa). 

Cápsula do Café Dulsão do Brasil 
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publicidade, mas pela relação dos significantes em cadeia, com outros significantes. A cadeia 

de significantes funciona como uma espécie de “motor”, impulsionado pelos sentidos e 

deslizamento dos significantes que, mediante o processo de linguagem, suportam os atos de 

comunicação entre consumidores e marcas e entre consumidor e consumidores, que expõem, 

em redes sociais, seus elogios ou críticas às marcas.   
 E é a partir dessa cadeia de significantes que se mostra possível pensar fatores ligados 

ao engajamento dos consumidores e fãs das marcas. Engajamento este que carrega estreitas 

relações com os fatores principais, sentido e valor, envoltos na formação dos desejos, 

compondo o já citado Giro Interactancial. Mas esse é um assunto a ser melhor explorado no 

próximo capítulo. 

4.3 Pontos Comuns e Não Comuns entre Nespresso e Starbucks 

 Para que se possa compreender de fato o processo de formação do desejo a partir de 

uma lógica baseada no significante lacaniano e também na concretização de uma proposta 

calcada nos valores-gradiente, ligados às possibilidade de significações do trabalho destes 

significantes, é preciso demonstrar o quanto esse protocolo se torna válido para a análise das 

estratégias nas dimensões de ambas as marcas.   
 Mediante o que já foi apresentado no Capítulo III, com base em Freud (1980c) e em 

Lacan (2008a, p. 223-260), sabe-se que os desejos podem originar imersos em processos 

inconscientes, oriundos das fantasias, dos sonhos e da linguagem. E esse processo todo não 

pode ser pensado sem a cadeia de significantes operando como pano de fundo. Por estas e 

outras razões não se mostra possível determinar que desejos possam “pertencer” à cada 

marca.  
 O desejo, como resultado de processos inconscientes, como mostra a Psicanálise, 

parece não pertencer sequer aos sujeitos. Com base nisso, quando se pensa na natureza do 

desejo como resultado da identificação de uma falta, o desejo de um sujeito pode transitar por 

ambas as marcas, sendo o consumidor fiel a uma das duas, às duas, ou simplesmente fazer 

uma passagem por elas e as abandonar.   
 O que vai determinar uma relação mais próxima entre o desejo do indivíduo e uma 

marca é, de fato, o discurso e a linguagem, dando suporte ao trabalho dos significantes 

atrelados a valores-gradiente para a representação do sujeito para o olhar da cultura e dos 

outros sujeitos posicionados em determinados tempos e espaços. E, quando pensados em uma 

lógica de demanda por reconhecimento, esses olhares podem se enquadrar também como 
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significantes para o sujeito representado.    
 A projeção de alguns significantes, em detrimento de outros, em uma estratégia de 

discurso e linguagem é o que parece impactar na formação de um determinado segmento de 

público, ou seja, não é a marca quem escolhe o público, mas é o público quem a escolhe, 

porque é o público quem se identifica com o discurso da marca.   
 Essa lógica pode ser ilustrada com um exemplo prático do mundo da moda, no uso da 

marca John John por consumidores jovens da periferia. O artigo140 de Mirela Portugal, 

intitulado Marcas de Luxo Usadas nos Rolezinhos Saem Prejudicadas?, publicado em 22 de 

Janeiro de 2014, na revista Exame, mostra o quanto os significantes ligados às marcas de luxo 

passaram a ser apreendidos pelos jovens da periferia.   

 As operações desses significantes, quando em contato com o mundo dos jovens de 

periferia, foram ao encontro da demanda de representação desses jovens, projetando sua 

identidade para o olhar das outras pessoas, pertencentes ou não ao mesmo grupo.  

 Algumas marcas de luxo passaram a se preocupar com tal fenômeno, como algo que 

saiu, de certa forma, de seu controle, pois suas estratégias focavam o desejo dos consumidores 

das classes mais abastadas. Isto mostra o quanto é difícil acertar na comunicação com um 

determinado público escolhido, porque não há uma forma de controlar o desejo dos outros. E 

sob essa perspectiva, o conceito de valor-gradiente, se torna adequado, pois, através da 

comunicação, são feitas tentativas (BRAGA, 2010, p. 65-81), podendo se concretizar em uma 

ação de sucesso, ou não.  
 Voltando à análise das marcas de café, Nespresso e Starbucks, é possível notar que, ao 

trabalhar significantes ligados a altos valores-gradiente para seus públicos, as marcas acertam 

em grande parte de suas ações. Porém, é ainda possível notar erros cometidos pela marca 

Starbucks, quando a mesma opta por rebaixar o membro do seu programa Starbucks Rewards 

quando este deixa de gastar nas lojas por um determinado período.   
 Outra estratégia aparentemente pouco produtiva da marca Starbucks pode ser 

percebida com base na lógica dos significantes. Tal estratégia se refere à tentativa da 

Starbucks de concorrer com Nespresso, ao lançar, em 2012, uma máquina de café doméstica 

com o uso de cápsulas. Todas as análises feitas neste trabalho, acerca dos universos de 

representação de cada marca, mostram haver núcleos distintos constituindo as identidades de 

cada marca.   

                                                
140 http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/quando-as-marcas-saem-para-dar-um-rolezinho | Acesso em 23 de Dezembro de 2016, às 
09:00. 



Capítulo IV: Um Olhar sobre Nespresso e Starbucks e a Busca pelo Desejo do Consumidor                           Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   203 

 Nespresso busca oferecer uma experiência mais individual no consumo de café. 

Starbucks, pelo contrário, busca estabelecer uma experiência de conexão associada a seus 

cafés. E o café oferecido, em suas lojas através da prensa francesa (Fig.50), mostra o quanto o 

café da Starbucks carrega os sentidos do “encontro” com o outro, de forma ritualizada. A 

prensa é um tipo de cafeteira, levada à mesa do cliente, para o café ser consumido em 

conjunto com outras pessoas.   

 Já em Nespresso, o café 

é oferecido em porções 

individuais, em cápsulas, feitas 

para um só café. Neste caso, não 

há o sentido da divisão, pelo 

menos do café, mas há o sentido 

da divisão em outros aspectos, 

como o fato do consumidor 

dividir aquele momento com as 

outras pessoas, através do olhar da experiência de gozo do sujeito ao se mostrar nas redes 

consumindo aquele café.   
 Vê se então o quanto os significantes podem, de acordo com o contexto, possibilitar 

endereçamentos de diversos tipos de significações. E isso justifica, de certa forma, o que disse 

Lacan (1988, p.210) ao afirmar que o significante “nada significa”. O que determina a 

eficiência dos pares de significantes, para comunicar e tocar o desejo, é o valor-gradiente 

inscrito na significação produzida a partir de contextos de tempos e espaços (conforme mostra 

a Teoria da Enunciação Midiática Publicitária de Barbosa e Trindade), nos quais os ethé dos 

sujeitos são projetados (representados) pela via dos significantes. Tem-se então um processo 

constante de elaboração e “destruição” de significados diversos, pois o processo não morre 

em uma condensação (metáfora), mas segue seu curso quando essa metáfora é novamente 

impactada pela relação do significado como outros significantes da cadeia. E o que pode 

reacender o processo de reelaboração é uma nova sinalização de sentido de valor.   

 O sentido de valor é, entre outras coisas, o que possibilita uma retomada da demanda, 

porque o significado, previamente construído, não é definitivo. Se assim fosse, estaríamos 

diante de uma solução definitiva para a satisfação do  desejo. Porém a Psicanálise mostra não 

haver ainda esse tipo de solução. Para que o sujeito continue em movimento, são necessários 

esses momentos de “frustração”, abalando significados previamente construídos, levando-o, 

Prensa Francesa na Starbucks 
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mediante ao desejo, a retomar o deslocamento metonímico, inscrevendo novamente o sujeito 

consumidor na ordem dos significantes.   
 Outra diferença significativa entre ambas as marcas está na forma com a qual cada 

marca concebe suas lojas físicas. Starbucks, com mais de 24.000 lojas abertas no mundo, é 

mais receptiva a todos os públicos. O ambiente das lojas da Starbucks é mais dinâmico, mais 

livre e “orgânico”. Nas lojas físicas de Starbucks é possível encontrar pessoas de todas as  

idades e estilos. Ao contrário, Nespresso possui um número muito menor de lojas no mundo, 

somente 450 boutiques em 58 países, segundo informe da marca (ver anexos). Apesar do 

número de lojas ser menor, em relação à Starbucks, isso não significa que a marca não tenha 

uma presença mundial de peso. Assim como Starbucks, Nespresso é também uma gigante do 

café, mas trabalha sua estratégia através de uma gama se sentidos e valores diferenciados. 

Nespresso carrega, de forma muito expressiva, os significantes associados ao luxo. Como “o 

luxo é para poucos”, esse sentido se materializa no número reduzido, porém bem distribuído, 

de lojas ao redor do mundo. Diferente de Starbucks, o funcionário de Nespresso não é 

chamado de partner (sócio). Nespresso o denomina Employee (empregado).  
 Apesar de ambas as marcas se 

diferenciarem em suas estratégias de 

negócio, é possível observar outros 

pontos comuns, no que tange por 

exemplo à escolha das metrópoles, 

como lugares nos quais seus produtos 

são vendidos e também onde suas 

lojas são abertas. Nespresso carrega 

um forte vínculo com as metrópoles. 

E foi pensando nisso que, inspirada 

nos edifícios das grandes metrópoles, a marca lançou uma máquina compacta,  com design 

sofisticado, porém com fortes sentidos associados ao contexto das megalópoles. Nomeada 

como CitiZ (Fig.51), a máquina se tornou um dos grandes ícones da Nespresso. A marca 

Starbucks, no que se refere ao mercado Brasileiro, com 51 lojas aproximadamente, foca 

também seus negócios em grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro.  
 Outro ponto comum, no qual as marcas de certa forma se encontram, é a forte 

referência à cultura Italiana. A referência à experiência de se saborear o melhor café, feito 

pelos melhores baristas Italianos, aparece no discurso de ambas as marcas. Os significantes 

Máquina de Café Nespresso Citiz 
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“Café” e Italiano”, quando associados a outros significantes, podem contribuir para a geração 

de significações com altos valores-gradiente, impactando significativamente o desejo pelos 

produtos. A natureza “plástica” do significante, pode, dependendo de cada situação e da 

relação com outros significantes, significar o “nada” e, ao mesmo tempo, o “tudo”. Ora ele 

pode estar relacionado a uma falta (nada), impactando em uma demanda a ser preenchida com 

sentidos e significações de um algo (marca) e ora ele pode significar o “tudo”, como a 

possibilidade de obturação total dessa demanda através da satisfação do desejo, antes formado 

pela relação entre sentido e valor, transformada em sentido-de-valor.  

 Embora ambas as marcas tenham estruturado cada universo de forma distinta, é 

curioso notar um outro aspecto que as liga. Susie Khamis (2012) mostra o quanto Starbucks 

contribuiu, de forma indireta, com Nespresso. Starbucks foi, a partir do século XX, uma das 

protagonistas no modelamento de uma nova forma de consumir café. Ao remodelar o 

consumo do grão, Starbucks ajudou a recriar a cultura do consumo de café a partir do café 

espresso. E esse é  um traço comum a ambas as marcas. Porém, mesmo os traços comuns 

acabaram se diversificando na forma de consumo do café espresso.  

  Khamis (2012)141 completa: 

Ironically, and insofar as Nespresso appeals to coffeeliterate consumers, the brand 
owes much to Starbucks. In the two decades preceding Nespresso’s arrival, 
Starbucks played a significant role in refining coffee literacy around the world, 
gauging massmarket trends, and stirring consumer consciousness. For Nespresso, 
this constituted major preparatory phenomena, as its strategy (and success) since the 
early 2000s presupposed the coffee market that Starbucks had helped to create.142 
(grifo nosso). 

 Após percorrer um longo percurso acerca da história e também do universo de 

significação de ambas as marcas, é o momento agora de compreender o quanto os 

significantes, ligados aos os universos de significação de ambas as marcas, operam sentidos, 

valores, significados e significações com vistas à formação de desejos dos consumidores. E a 

pesquisa mostrou estar no engajamento dos consumidores, em redes sociais, como o 

Facebook, parte da materialização de tais desejos. 

                                                
141   http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/476  | Acesso em 14 de Novembro de 2016, às 07:34. 
 
142 Ironicamente, e a forma como a Nespresso atrai consumidores especialistas em café, a marca deve muito à Starbucks. Nas duas décadas 
que precedem a chegada da Nespresso, a Starbucks desempenhou um papel significativo no refinamento da especialização em café ao redor 
do mundo, sondando tendências de consumo em massa, e instigando a consciência do consumidor. Para a Nespresso, isto constituiu-se em 
um grande fenômeno preparatório, à medida que sua estratégia (e sucesso) desde o início dos anos 2000 pressupôs o mercado de café que a 
Starbucks ajudou a criar.  



FIM DE SEÇÃO ANTERIOR. PÁGINA SEM CONTEÚDO. SEÇÕES INICIANDO EM PÁGINAS ÍMPARES. CONFORME ABNT 2016. 
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Capítulo V: O Café que Engaja, do Físico ao Virtual e em Rede 

Para que o presente trabalho possa auxiliar na compreensão de fatores ligados à 

formação do desejo na comunicação digital midiatizada, é necessário ir além. É preciso 

portanto compreender melhor o universo da comunicação digital. Conceitos como o de 

engajamento, presença digital, memes, algoritmos e bots são de extrema relevância como 

elementos impactantes, de forma direta ou indireta, na formação dos desejos. Estes elementos 

podem interferir na produção de sentidos das marcas, quando estas operam sua comunicação 

de forma midiatizada e não mais de forma tão linear, se comparadas à primeira metade do 

século XX, quando a internet não era aberta ao uso do público em geral.  
 Este capítulo, além de trabalhar o conceito de engajamento, busca abordar também o 

conceito de midiatização, dividido sob duas vertentes, a Institucional, de Stig Hjarvard 

(2013a);(2013b) e a Socioconstrutivista de Andreas Hepp (2014). Ademais, o capítulo traz 

também passagens pelos conceitos de circulação de Fausto Neto (2010. pp. 55 a 69) e pela 

midiatização sob a ótica do pesquisador brasileiro José Luiz Braga (2012);(2010).  
 O capítulo conta também com um maior número de aplicações empíricas envolvendo 

a Análise de Conteúdo e o método SNA - Social Network Analysis, na tentativa de identificar 

valores-gradiente ligados às operações de significação, resultantes do trabalho dos 

significantes em cadeia. No que tange ao SNA, esse método possibilitou a identificação dos 

significantes ligados a ações de comunicação, feitas pelos consumidores na rede social 

Facebook. Identificados esses significantes, o passo seguinte foi estudar os valores-gradiente 

envolvidos.  
 Ferramentas de SNA como Gephi, Netvizz e Brandcare e Stilingue possibilitam a 

construção de grafos 143 , mostrando quais significantes estão em jogo e como esses 

significantes se comportam, revelando operações de sentidos, por trás de alguns 

deslocamentos. Isto irá ajudar o leitor a compreender para onde se dirigem os sentidos e onde 

se condensam, formando significados a partir de significações operadas, impactando assim  

os desejos dos consumidores.   
 Os grafos (Fig. 52, p.208), como são chamados no SNA, além de permitir uma 

“fotografia” dos fluxos de sentidos em redes, possibilitam também saber quais são os 

significantes em jogo, ou seja, possibilita saber “o que se fala”, “do que se fala”, “quem fala” 
                                                
143 Grafos são estruturas estudadas matemáticas. Os grafos são representados pela fórmula G (V,A) onde V é um conjunto não vazio de 
objetos denominados vértices e A é um conjunto de pares não ordenados de V, chamado arestas. Além da matemática, esse modelo é 
utilizado na metodologia SNA (Social Network Analysis) a fim de permitir visualizações gráficas dos fluxos de sentidos entre elementos de 
uma ou mais redes. 
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(sujeitos), “em qual momento se fala” (tempo), “onde se fala” (espaço), “para onde esse 

fluxo se dirige” e quem são os sujeitos mais influentes na cadeia de significantes, por onde os 

sentidos circulam.   

 No que se refere a “quem fala”, foi empreendido um esforço no sentido de estudar e 

identificar, na amostra, os chamados “bots” ou robots, algoritmos maliciosos, que se passam 

por pessoas nas redes, a fim de promover uma corrente de pensamento político, ideológico ou 

mesmo promover, de forma não ética e ilegal, uma marca. Para que esses possíveis “bots” 

pudessem ser identificados, foi empregado no trabalho um estudo acerca da identificação de 

padrões de comportamento humano e não humano nas redes.  
 O texto intitulado The Rise of Social Bots, de Emílio Ferrara (FERRARA et al, 2014, 

p.96-104) aponta caminhos para uma possível identificação de “bots” no Twitter e também 

no Facebook. Mas os autores argumentam também que essa análise de olhar humano tem se 

tornado cada dia mais difícil, dado o aperfeiçoamento dos “bots” em um contexto de Web 

Semântica.  
 As amostras utilizadas nesse trabalho versaram sobre posts feitos por Starbucks e 

Nespresso em suas fanpages oficiais no Brasil. O estudo, a partir de grupo, foi feito somente 

no primeiro momento (pré-qualificação) de construção desta pesquisa, pois houve uma 

mudança na política de privacidade do Facebook e o mesmo não mais permite às ferramentas 

de SNA a extração de dados de grupos. Após uma detalhada análise dos padrões de 

Grafo obtido no Gephi 
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comportamento e também do conteúdo, expresso nos posts estudados, não foram encontradas 

evidências de bots na amostra.  
 A  soma do referencial teórico, somado aos conceitos de engajamento, algoritmo, 

midiatização e circulação pôde contribuir no sentido de entender a cultura, as práticas sociais 

e os rituais de consumo (MCCRACKEN, 2003) como fatores  de impacto no valor-gradiente 

ligado ao trabalho dos significantes. Sob esta lógica, é possível pensar também a questão dos 

rituais de consumo, imersos no digital como um articulador, preservando os vínculos de 

sentidos e valores entre marca, cultura e desejo consumidor. Isto significa que ora o desejo 

pode ser pensado como consequência de práticas sociais, envoltas em um processo simbólico 

e imaginário, e ora pensado como algo que pode impulsionar e materializar as práticas 

sociais.   
 Compreender essa lógica no contexto de comunicação digital, que impacta em novas 

configurações para a formação dos desejos, integra os principais objetivos desse trabalho de 

doutorado. Para que esse objetivo fosse cumprido de maneira sistemática, esse capítulo foi 

dividido em dois itens, a saber: 5.1 Da Midiatização à Circulação, além de estabelecer as 

pertinências destes conceitos, visa também apresentar ambos os conceitos. O item 5.2, 

intitulado O Engajamento como Resultado do Desejo Midiatizado, visa conceituar a 

importância do conceito de engajamento para a compreensão das ações elencadas pelos 

deslizamentos dos significantes em cadeia, originando significações e significados 

necessários ao reconhecimento dos desejos por parte dos sujeitos.   
 O Capítulo seguinte, intitulado Sentidos e Desejos Atravessados pelos Algoritmos, 

busca considerar a importância da presença dos algoritmos e seus tipos nas redes. Esses 

algoritmos, quando construídos para atuar como social bots, ao simular ações humanas, 

podem impactar na produção, ressignificação e circulação dos sentidos em rede. Ao impactar 

nos sentidos e produção de significações, os algoritmos interferem também no Giro 

Interactancial, apresentado no Capítulo III. Embora sejam um conjunto de códigos, criados a 

princípio para orientar ações de máquinas nas redes, os algoritmos tem também orientado 

“ações humanas”. Compreender, a partir da publicidade de café, o quanto o desejo pode ser 

impactado pelas “astúcias” dos algoritmos pode contribuir para a abertura de novas frentes 

nos estudos acerca da comunicação digital midiatizada, seja esta em forma de publicidade ou 

não.  
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5.1 Da Midiatização à Circulação   

 

 Segundo o pesquisador Dinamarquês Stig Hjarvard (2013a), a midiatização surge 

como uma nova forma de pesquisa, buscando rever velhas questões ligadas aos impactos da 

mídia na cultura e na sociedade. Entre suas obras mais importantes está The Mediatization of 

Culture and Society (HJARVARD, 2013).  
 Na obra, Hjarvard aborda questões importantes, como as diferenças básicas entre 

mediação e midiatização, além de empreender uma vasta discussão sobre os impactos da 

midiatização nas instituições, tais como a política e a religião. Instituições estas ligadas 

diretamente às culturas e às sociedades.   

 Desta forma, Hjarvard (2013a, p. 02) conclui: 

Mediatization has emerged as a new research agenda to reconsider old, yet fundamental questions 
concerning the role and influence of the media in culture and society. In particular, the concept of 
mediatization has proved useful to the understanding of how the media spread to, become 
intertwined with, and influence other fields or social institutions, such as politics (Stromback 
2008), war (Hortcn 2011), and religion (Hjarvard 2011).144 

 A leitura das obras sobre da midiatização permite compreender que, para além dos 

fenômenos midiáticos, o foco deve se dar em seus desdobramentos. Em qual medida um 

determinado conjunto de mídias, trabalhando de forma integrada, pode promover novas 

configurações da realidade social? E quais configurações são estas? Aspectos “meramente 

técnicos”, como a linguagem na qual é feito um algoritmo ou sua sequência lógica, parecem 

ficar em segundo plano nas pesquisas envolvendo a midiatização. O que mais importa são os 

“efeitos” causados pela presença dessas tecnologias de comunicação e de informação na 

cultura e na sociedade.   
 Outro pesquisador de extrema importância nos estudos do tema é Andreas Hepp. 

Ligado à Universidade de Bremen, Alemanha, onde é professor de comunicação e estudos de 

mídia, Hepp desenvolve seus estudos buscando compreender a midiatização como um 

fenômeno complexo, o qual precisa ser compreendido de forma analítica, considerando 

diversos aspectos os quais possibilitam compreender seus efeitos.   
 Uma das obras mais importantes de Hepp é Cultures of Mediatization, escrita 

originalmente em Alemão, no ano de 2011 e traduzida para o Inglês no ano de 2013. Na obra, 

                                                
144 A midiatização emergiu como uma nova agenda de pesquisa para reconsiderar velhas, mas ainda fundamentais, questões acerca do papel e 
influência da mídia na cultura e na sociedade. Em particular, o conceito de midiatização se provou útil para o entendimento de como a mídia 
se propagou tornando-se entrelaçada (e influenciando) com outros campos ou instituições sociais, tais como a política (Stromback 2008), a 
guerra (Hortcn 2011), e a religião (Hjarvard 2011). (tradução nossa). 
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Hepp trabalha com pontos de vista de vários autores, entre eles Bruno Latour e Friedrich 

Krotz. Em seguida, Hepp faz uma espécie de inventário de referências, buscando alinhar quais 

ideias melhor contribuem para o estudo dos impactos da midiatização na cultura. 
 Embora a obra citada seja de extremo valor para esta discussão, será destacado 

primeiramente um artigo intitulado The Communicative Figurations of Mediatized Worlds: 

Mediatization Research in Times of the "Mediation of Everything", publicado pelo autor, em 

2013, na revista European Journal of Communication. Por apresentar uma discussão muito 

rica envolvendo um retrato das bases que possibilitaram o crescimento dos estudos ligados ao 

tema, o artigo vai além, apresentando uma divisão teórico-metodológica, separando as 

pesquisas em dois tipos de abordagem, com finalidades demarcadas: as tradições 

institucionalista e socioconstrutivista.  
 Segundo Hepp (2013, p. 04): 

With such an orientation, mediatization became a “key” (Lundby 2009a:1) for media and 
communication research over the past twenty years. Reviewing this process, we can distinguish 
between two intertwined traditions that we might call “institutional” and “social-constructivist” 
traditions. Both differ in their focus on how to theorise mediatization: While the “institutional 
tradition” has until recently mainly been interested in traditional mass media, whose influence is 
described as a “media logic”, the “social-constructivist tradition” is more interested in everyday 
communication practices – especially related to digital media and personal communication – and 
focuses on the changing communicative construction of culture and society.145 

 Essa passagem do artigo de Hepp se destaca, dentro da contextualização da proposta 

presente nesta pesquisa, porque permite enxergar qual das abordagens se mostra mais 

adequada a um estudo sobre a formação de desejos no consumo de café a partir de novas 

configurações de comunicação e marketing promovidas pela midiatização no atual contexto 

de consumo, no qual não é mais possível ignorar os fluxos de sentidos mediados pelas redes 

sociais digitais.  
 Relendo novamente o trecho acima, já é possível observar a qual vertente esta tese 

pertence. É, portanto, na tradição socioconstrutivista que este estudo melhor se encaixa. Ao 

longo do texto, Hepp chama a atenção para um ponto importante: Embora exista uma divisão 

conceitual, é preciso estar atento para o fato de ambas as tradições, institucional e 

socioconstrutivista, poderem ser usadas em propostas teórico-empíricas envolvendo casos nos 

quais são estudados por exemplo a midiatização do consumo, permeado por diferentes mídias, 
                                                
145 Com tal orientação, a midiatização se tornou uma “chave” (Lundby 2009 a:1) para pesquisa de mídia e comunicação nos últimos vinte 
anos. Revisando este processo, podemos distinguir entre duas tradições entrelaçadas as quais podemos denominar tradições “institucional” e 
“sócio-construtivista”. Ambas se diferem em seu foco de como teorizar midiatização: Enquanto a “tradição institucional” tem se interessado, 
até recentemente e em especial, pela mídia de massa tradicional, cuja influência é descrita como uma “mídia lógica”, a “tradição sócio-
construtivista” é mais interessada nas práticas de comunicação do cotidiano, especialmente aquelas relacionadas à mídia digital e 
comunicação pessoal. Além disso, foca na mutante construção comunicativa de cultura e sociedade. (tradução nossa). 
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entre elas as mídias digitais. Embora os princípios teóricos de Stig Harvard sejam 

reconhecidos como válidos em pesquisas no contexto latino-americano, o cruzamento entre 

ambas as vertentes citadas passou a ser uma tendência em pesquisas na América Latina.  
 Embora a análise dos papéis das instituições seja contextualizada na tradição 

institucionalista, ambas as tradições podem operar níveis analíticos envolvendo fenômenos 

explicados. Em casos como o consumo midiatizado, é de extrema importância compreender 

em qual medida os elos estabelecidos com as instituições impactam nas interações, 

possibilitando assim comunicações midiatizadas, vistas sob a ótica da tradição 

socioconstrutivista. 
 Outro ponto importante, a ser destacado, é a relação da vertente socioconstrutivista 

com o Interacionismo Simbólico. De acordo com Andreas Hepp (2013), a abordagem 

socioconstrutivista tem suas raízes no Interacionismo Simbólico e na Sociologia do 

Conhecimento, além de contemplar também abordagens envolvendo a teoria dos meios e os 

Estudos Culturais Ingleses. Já mencionado anteriormente, um dos autores mais importantes na 

abordagem socioconstrutivista é Friedrich Krotz (2014), colega de Andreas Hepp nas 

pesquisas sobre midiatização. Conforme apresenta Hepp (2013, p.05), no artigo publicado na 

Revista European Journal of Communication:  

The starting point of the social-constructivist tradition is more rooted in symbolic 
interactionism and the sociology of knowledge, but also integrates some fundamental 
considerations of medium theory. In a certain sense, we can treat this approach as a resumption 
of the classical sociological reflections as can be found in the work of Ernst Manheim. Beside 
others, it was Friedrich Krotz (2001) who developed an approach on mediatization that is more 
oriented towards a communication research based on action theory and cultural studies. He 
understands mediatization as a “meta process” of change, meant as a comprehensive frame 
used to describe the change of culture and society in a theoretically informed way.146 

 Pensada por Krotz (2014) como um grande “metaprocesso”, a midiatização envolve 

também diversos processos simbólicos, operados pelos sujeitos em interação com a cultura, 

podendo favorecer mudanças sociais responsáveis por novas configurações na cultura. O 

metaprocesso, dada a sua grandeza e complexidade, se mostra como um grande “organismo 

vivo” e aparentemente sem controle. O metaprocesso engloba o social, a cultura e o conjunto 

de aparatos técnicos de comunicação na contemporaneidade, a exemplo das tecnologias em 

rede. Essas tecnologias operam uma lógica cada vez mais convergente, com vistas a 
                                                
146 O ponto de partida da tradição sócio-construtivista torna-a mais enraizada no interacionismo simbólico e na sociologia do conhecimento, 
mas também integra algumas considerações fundamentais da teoria dos meios. Até certo ponto, podemos tratar esta forma de pensar como 
um reatamento às reflexões sociológicas clássicas, como é possível encontrar no trabalho de Ernst Manheim, entre outros. Foi Friedrich 
Krotz (2001) quem desenvolveu uma forma de pensar a midiatização como algo mais voltado a uma pesquisa de comunicação baseada em 
teoria da ação e estudos culturais. Ele entende midiatização como um “metaprocesso” de mudança, concebido como um quadro abrangente 
usado para descrever, de forma teoricamente informatizada, as mudanças da cultura e da sociedade. (tradução nossa). 
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integração dos meios, corpos, mentes, cultura, linguagens, consumo, ação algorítmica e 

significantes.   

 E os desejos fazem também parte do metaprocesso, integrando resultados de ações e 

também causadores de ações. Resta aqui compreender como esse desejo, em especial o desejo 

pelo consumo de produtos e marcas, opera sua natureza sob novas configurações, 

possibilitadas pela presença das novas formas de comunicar, como é o caso das interações 

operadas mediante a circulação de sentidos em redes sociais digitais como o Facebook.  
 Embora as possibilidades de abordagens do tema midiatização sejam enormes, indo 

desde a análise de relações sociais entre sujeitos, em uma determinada circunstância 

individual, até níveis maiores, como é o caso dos níveis institucionais, foi necessário 

estabelecer um recorte, que pudesse dar conta de explicar o desejo contextualizado na 

realidade do consumo de café.   
 Por meio desse recorte foi possível, mediante análise empírica dos valores-gradiente, 

ligados ao trabalho dos significantes em circulação nas redes sociais digitais, compreender  

como os significantes participam dos endereçamentos de sentidos, pela via da significação, 

para a formação de desejos de consumo envolvendo as marcas de café Starbucks e Nespresso. 

 O que se buscou foi a compreensão de como operam esses gradientes, quando por 

exemplo significantes, mediante sentidos ligados às identificações entre consumidor e marca, 

o convida a se projetar, representando-se para o mundo, para os olhares dos outros 

consumidores das marcas ou de outras marcas. Tem-se, desta forma, uma operação via Leis 

Interactanciais (ver Capítulo III), funcionando como uma espécie de “ponte”, ligando o 

sujeito (pela via da fantasia) a um objeto, seja ele de ordem material ou puramente imagética. 
 Os modelos Leis Interactanciais e Giro Interactancial, estendidos à metodologia 

Análise de Conteúdo e ao método SNA - Social Network Analysis podem ser úteis para 

analisar, em um contexto de cultura midiatizada, quais são os significantes do cotidiano que, 

quando associados a significantes das marcas e a significantes da vida do consumidor, operam 

significações com maiores ou menores valores-gradiente. É esse valor-gradiente, associado 

aos significantes, possibilitou compreender a “força” das significações produzidas e em 

direção à formação dos desejos e ações desejantes de comunicação em rede.   
 A validação dos argumentos acima foi possível mediante a análise SNA. A aplicação 

do método apontou significações dotadas de alto valor-gradiente, quando por trás dessas 

significações apareciam significantes ligados ao dia-a-dia dos consumidores, associados a 

significantes operados pelas marcas. O exemplo prático se revela a partir da identificação, por 
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parte de consumidores, dos significados 

possíveis para tema “Cantinho 

Nespresso”, trabalhado pela marca, 

através da comunicação com consu-

midores, na fanpage oficial da marca no 

Brasil.   
 Trata-se de um cantinho da casa 

(Fig. 53), onde o consumidor posiciona 

seu café e as caixas de cápsulas, 

fotografa e exibe na fanpage, para que 

outros consumidores curtam, comentem 

e compartilhem. O “Cantinho 

Nespresso” pode bem ser encarado 

como uma metáfora, porque se originou 

de uma significação construída a partir de significantes anteriormente operados e capturados 

pelos consumidores na circulação. Mas poderia ser esse cantinho também um significante? 

Tudo indica que sim, pois o mesmo pode ser capturado pelo deslocamento metonímico da 

cadeia significante de um outro sujeito consumidor, servindo assim como ponto de partida 

para outras operações de sentidos.   

 Independente se o Cantinho Nespresso vai funcionar como um significante ou como 

parte de um significado, é preciso destacar que, se a combinação resultar em um 

favorecimento ao desejo de marca, em ambos os casos, é possível identificar a presença de 

um valor-gradiente atribuído, atrelado por exemplo a uma operação de representação da 

identidade do consumidor.   

 Cada “cantinho” é diferente, porque o consumidor o configura mediante suas 

preferências, revelando, de forma não direta, aspectos sentidos e valores ligados à sua 

subjetividade. Mais adiante, essa análise do cantinho será devidamente retomada.  
 Andreas Hepp (2013, p. 04-07) cita, em seu artigo publicado na revista European 

Journal of Communication, uma passagem sobre a “midiatização da vida cotidiana” ou 

mediatization of everyday. Em seguida, Hepp faz menção à midiatização do consumo, 

estudada por André Jansson no artigo The Mediatization of Consumption: Towards an 

Analytical Framework of Image Culture, publicado na revista Journal of Consumer Culture 

(2002, p. 05-31), um dos poucos artigos sobre midiatização do consumo.  

Cantinho Nespresso com Citiz 
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 A relação, feita por Hepp, entre midiatização do cotidiano e midiatização do consumo, 

estudada por André Jansson, leva a crer em uma lacuna, na qual essa pesquisa pode se 

encaixar de modo produtivo, no sentido de tentar compreender os valores-gradiente 

(presentes no atual contexto midiatizado) e que impactam níveis culturais e sociais. A 

presente pesquisa, por estudar as relações de sentidos ligados ao consumo, está ligada ao 

Grupo de Estudos Semióticos em Comunicação, Cultura e Consumo do CNPQ ECA USP.  
 A imagem a seguir (Fig.54) é uma fotografia da tela da ferramenta Stilingue. A 

Stilingue é uma ferramenta criada para a análise de diferentes redes sociais digitais. Nela é 

possível observar, ao longo de um período, a circulação de significantes, significações e 

sentidos, presentes na vida cotidiana, atualmente “engolida” por redes sociais digitais como o 

Facebook, o Instagram e o Twitter.  

 

 Na figura acima, é possível identificar os termos “Kids”, “Brasil”, “Recebe-la”, 

“Caixa” e “Copo” como integrantes de posts mais comentados, em um total de 4.217 

comentários, extraído do dia 01 de Dezembro de 2016.  
 Ainda sobre a midiatização, é importante notar que Hepp (2013, p. 06-12) fala sobre 

dois importantes pontos, ligados diretamente a possíveis tentativas envolvendo aplicações 

empíricas. São eles, o aspecto quantitativo e o aspecto qualitativo da midiatização. Segundo o 

Tela da Stilingue Mostrando Termos ao Longo do Tempo 



Capítulo V: O Café que Engaja, do Físico ao Virtual e em Rede                                                                        Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   216 

autor Alemão, os aspectos quantitativos se relacionam à propagação temporal, espacial e 

social da comunicação midiática, ou seja, o autor afirma que nos tornamos cada vez mais 

acostumados a realizar comunicações mediadas pelas mídias, em diferentes contextos e 

aplicabilidades. E isso vai impactar na formação dos desejos, pois o mesmo é construído sob 

uma nova configuração de comunicação. Há diferenças significativas a serem observadas no 

processo de comunicação, quando consideradas as diferentes formas de se comunicar por 

meio de diferentes mídias e plataformas.   
 Bons exemplos são os tipos de comunicação feitos por meio do computador ou  

smartphone. Em qual medida o uso do celular possibilita outras configurações em relação ao 

uso do computador? Essa é uma pergunta difícil e que não deve ser respondida sem um estudo 

concreto, mas é possível observar uma diferença no uso dos significantes via computador ou 

via smartphone. Um bom exemplo está no uso 

emoticons (Fig.55) nas comunicações rápidas 

feitas via Whatsapp.  
 Como os aparelhos celulares possuem 

um tamanho reduzido de teclado, é muito mais 

prático utilizar emoticons, como os sinais que 

representam “beijos :-*”, “Adorei :-)” ou 

“estou chateado :-(”, prontos e disponíveis nos 

aparelhos. Esses são alguns dos muitos 

exemplos obtidos a partir da experimentação 

empírica envolvendo as novas configurações 

possibilitadas pelo uso das mídias em um 

contexto de midiatização.   
 Dentro de um contexto de intensa circulação, os significantes ou signos são criados, 

ressignificados e ou até mesmo “eliminados”, perdendo vínculos de sentidos com outros 

signos e significantes, em função de novas reconfigurações da cadeia de significantes. Mas 

conforme as condições do contexto, eles podem ressurgir, reassumindo seus lugares e valores-

gradiente.  
 O segundo aspecto da midiatização é o qualitativo. Hepp (2013, p. 05-13) afirma que, 

pela ótica qualitativa, a midiatização pode se ligar a determinadas especificidades de algumas 

mídias, impactando níveis sociais e culturais. O autor chama a atenção para a importância do 

tipo de mídia usada para cada tipo de comunicação. O processo de midiatização, pensado 

Post Publicado por Consumidor da Nespresso 



Capítulo V: O Café que Engaja, do Físico ao Virtual e em Rede                                                                        Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   217 

integralmente, depende do “conjunto” das mídias, dificultando uma compreensão do processo 

como um todo. As características das mídias não podem ser ignoradas quando se está 

estudando os efeitos de determinados tipos de mídias em determinados contextos.   
 Sendo assim, Hepp (2013, p. 06) complementa:  

Taking the research discussed so far, we can define mediatization as a concept used to analyse 
the (longterm) interrelation between media-communicative and socio-cultural change in a 
critical manner. In such a general orientation, the term mediatization implies quantitative as 
well as qualitative aspects. With regard to quantitative aspects, mediatization refers to the 
increasing temporal, spatial and social spread of media communication. This means that over 
time we have become more and more used to communicating via media in various contexts. 
With regard to qualitative aspects, mediatization refers to the role of the specificity of 
certain media in the process of socio-cultural change. This means that it does “matter” 
which kind of media is used for which kind of communication.147 (grifo nosso). 

 Esta passagem no texto do autor é de extrema importância, quando pensado o contexto 

de análise dessa pesquisa, cujo foco repousa sobre a comunicação feita em ambiente digital e 

por meio da plataforma Facebook, analisada no contexto do consumo de café. Essa tentativa 

de segmentação conduz as discussões em direção a uma importante passagem dos estudos de 

Andreas Hepp, na qual o autor cita o conceito de “mundos midiatizados”.   

 Os “mundos midiatizados”, para os estudiosos da midiatização, significam uma 

tentativa de estabelecimento de recortes, nos quais é possível identificar contornos entendidos 

como “micro contextos” ou segmentos midiatizados pela midiatização como um todo, mas 

que não perdem suas características, enquanto tais. Bons exemplos de mundos midiatizados 

são os mundos dos negócios envolvendo as bolsas de valores.   

 Outros exemplos remetem ao universo das pesquisas acadêmicas afetada pelo uso da 

internet e o mundo midiatizado do  varejo, afetado pelos sistemas de comércio eletrônico, 

entre outros. E Nespresso avança para o mundo midiatizado dos negócios, com sua linha de 

cápsulas e máquinas destinadas ao segmento corporativo (Fig. 56, p.218).  
 Além de discorrer sobre as características dos mundos midiatizados, Hepp aponta 

serem os mundos midiatizados níveis, nos quais se torna possível efetuar aplicações 

empíricas: “Mediatized worlds are the level at which mediatization becomes concrete and can 

be analysed empirically” (HEPP, 2013, p. 08). Dadas as características da midiatização, 

dentro de   perspectivas qualitativas e quantitativas, somadas à importância de se definir em 

                                                
147 Tomando a pesquisa discutida até aqui, podemos definir midiatização como um conceito usado par analisar (em longo prazo) a 
interrelação entre mídia-comunicativa e mudança sócio-cultural de maneira crítica. Em tal orientação geral, o termo midiatização implica 
aspectos quantitativos assim como qualitativos. Quanto aos aspectos quantitativos, midiatização refere-se à crescente propagação temporal, 
espacial e social da comunicação midiática. Isto significa que, ao longo do tempo, nos tornamos mais e mais acostumados a nos comunicar, 
via mídia, em vários contextos. Quanto aos aspectos qualitativos, midiatização refere-se ao papel da especificidade da certas mídias no 
processo de mudança sócio-cultural. Isto significa que “importa” sim que tipo de mídia é usada para determinado tipo de comunicação. 



Capítulo V: O Café que Engaja, do Físico ao Virtual e em Rede                                                                        Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   218 

quais “mundos midiatizados” as pesquisas devem ser aplicadas, já é possível pensar quais os 

rumos essa tese irá percorrer.  
 O percurso deste capítulo iniciou na apresentação do conceito de midiatização, 

passando pelos duas tradições, socioconstrutivista e institucionalista, seguindo pela 

compreensão da midiatização como um 

metaprocesso, formado por aspectos 

qualitativos/quantitativos e chegando no 

conceito de mundos midiatizados. Após 

percorrido esse percurso, já é possível obter 

uma espécie de “mapa mental”, possibilitando 

compreender os próximos passos a serem 

seguidos, em direção às análises SNA - Social 

Network Analysis.  

 Para que seja possível definir os 

contornos do “consumo de café”, na qualidade 

de um mundo midiatizado, onde se inserem as marcas, será retomado agora o trabalho 

publicado pelos  pesquisadores Eneus Trindade e Clotilde Perez. Trata-se do artigo intitulado 

Os Rituais de Consumo como Dispositivos Midiáticos para a Construção de Vínculos entre 

Marcas e Consumidores148, publicado por Trindade e Perez, em 2014, na Revista Alceu149. O 

texto em  questão busca promover uma discussão pertinente à midiatização, no sentido de 

compreender os efeitos da midiatização no universo do consumo. Ademais, os autores buscam 

analisar as produções e vínculos de sentidos dados em um contexto de consumo midiatizado. 
 Para tanto, Trindade e Perez buscam compreender as relações de sentidos que 

promovem “contatos” entre o mundo das marcas e o mundo do consumidor. Dentro dessa 

análise é ainda importante afirmar que esses contatos, segundo os autores, acontecem de 

acordo com rituais de consumo, ligados à cultura na qual marcas e consumidores se 

encontram.   
 Trindade e Perez (2014, p. 65) afirmam:  

Essa perspectiva de compreender os rituais de consumo como articuladores de práticas 
simbólicas que mudam em função das necessidades das cenas sociais vividas cotitianamente, 
isto é, que cada conjunto de propriedades símbólicas em um dado rito permite o abandono 

                                                
148 TRINDADE, E. ; PEREZ, Clotilde . Os rituais de consumo como dispositivos midiáticos para a construção de vínculos entre marcas e 
consumidores. Alceu (Online), v. 15, p. 157-170, 2014.  
 
149 Artigo disponível em: http://revistaalceu.com.puc-rio.br/media/artigo%2010%20alceu%2029%20-%20pp%20157-171.pdf 

Consumo de Café no Segmento Corporativo  
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dessas práticas em função de outras com um novo fim social e assim sucessivamente. Isso em 
certo sentido é algo que já estava contido nas definições de ritos de passagens em Van Gennep 
e Victor Tuner, mas talvez não contemplando a velocidade e carga de fluxos simbólicos que se 
operam na mediatização dos consumos contemporâneos, pois o consumo adquiriu um novo 
patamar de sentidos nas suas possibilidades de manifestar uma nova instância da limiaridede 
cultural com seus gradientes. 

 Embora os autores não mencionem, no texto, o conceito de significante, lido pela 

Psicanálise Lacaniana como um elemento necessário à compreensão do desejo, é possível 

identificar algumas aberturas para o estabelecimento de ligações entre a análise dos autores e 

os objetivos aqui estipulados. Ligações essas que possibilitam desdobramentos a contribuir 

para a compreensão do desejo nos contexto do consumo e da publicidade de café.   
 Um dos pontos de conexão está na tentativa dos autores em compreender os “vínculos 

de sentido” possíveis entre os discursos midiatizados das marcas, a cultura e o plano das 

individualidades, subjetividades ou identidades. Trindade e Perez afirmam serem os rituais de 

consumo “pontes” que possibilitam os vínculos, porém a discussão, dada a abordagem e 

recortes estabelecidos pelos autores, não abarca diretamente questões sobre o entendimento da 

formação dos desejos sob a ótica da Psicanálise Lacaniana.   
 Outro ponto de extrema importância no artigo de Trindade e Perez é aquele no qual, 

apoiados  em Braga (2012) e em McCracken (2003), citam os “gradientes interacionais”. Para 

os autores, esses gradientes podem ser percebidos como um recurso para enxergar e 

compreender as ações envolvendo as marcas que, através significantes do contexto, tentam 

adentrar ou ressignificar rituais de consumo pré-estabelecidos na cultura.   

 As marcas buscam então compreender a subjetividade do consumidor via rituais de 

consumo, fomentando, via associações interactanciais, uma colagem dos valores e sentidos 

das marca a valores e sentidos da cultura e da vida dos sujeitos.  E todo esse percurso se dá 

em um contexto midiatizado, no qual a presença das mídias, sob um efeito de circulação 

frenética de mensagens, constitui novas configurações para a formação dos desejos dos 

consumidores. 
 Com base na análise feita por Trindade e Perez, a partir do texto em questão, é 

possível pensar o desdobramento em direção a Psicanálise Lacaniana, no sentido de buscar 

compreender e estabelecer uma aplicação do modelo de gradiente de interação, ampliada ao 

universo da Psicanálise, atrelando-o ao conceito de significante, que funciona mediante Leis 

de Linguagem (metáfora e metonímia), impactando o desejo conforme os sentidos e 

significações antes operados pelos significantes em cadeia.  
 Vale lembrar novamente que as Leis da Linguagem, elaboradas por Jacques Lacan 
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(2008a, p. 223-260) foram utilizadas por Maia (2014, p. 49-64) na concepção do modelo 

intitulado Leis Interactanciais, modelo esse que reúne as leis de Lacan, somadas aos 

conceitos de embreagem e debreagem elaborados por Barbosa e Trindade [2003(2007)] na 

Teoria da Enunciação Midiática Publicitária. Desta forma, a noção de valor-gradiente, passou 

a designar o potencial de significação (considerando é claro os aspectos da midiatização a 

impactar essa significação) operado no trabalho de associação de significantes, impulsionando 

a formação dos desejos a partir das significações produzidas sob a égide da midiatização e da 

circulação de mensagens em âmbito digital. E vale ressaltar que, assim como os rituais, a 

midiatização, por si, só já pode ser um fator determinante na formação do valor-gradiente. 
 Para que os rituais de consumo possam ser legitimados, mantidos, criados ou 

ressignificados na cultura, é necessário algo a mover os indivíduos, algo que motive esses 

sujeitos a participar desses rituais e esse algo é o desejo. Os rituais, pensados dentro de um 

contexto de redes, podem acontecer também em ambiente digital. Com o avanço das 

tecnologias, já é possível pensar em “rituais” criados por agências de publicidade, a partir de 

jogos envolvendo marcas de produtos disponíveis no mercado.  
 Para que seja possível promover, com base na ótica da midiatização 

socioconstrutivista, os desdobramentos necessários à compreensão do desejo a partir dos 

estudos de Trindade e Perez no universo do consumo midiatizado, a noção de vínculo de 

sentido, pautada no modelo de “gradientes de interação”, precisa ser ampliada a outros níveis 

teóricos e empíricos.  E esses serão os próximos passos do percurso iniciado neste capítulo.  
 Em uma passagem do texto de Trindade e Perez (2014, p. 02-03), os autores apontam 

para a necessidade de aplicações empíricas que favoreçam o avanço dos estudos acerca da 

midiatização do consumo:  

(…) as tecnologias de comunicação e informação favorecem a interação, participação e 
colaboração em muitas modalidades (SHIRKY, 2011) e com gradientes de interações 
distintos, que precisam ser mapeados caso a caso, para que se depreenda os limites dessas 
estratégias, identifique-se suas regras e lógicas mais recorrentes (ou especiais) em um dado 
setor da vida material ou marca. Esses gradientes de interação também podem ser percebidos 
de acordo com as dimensões de midiatização de perspectiva institucionalista de Stig Hjarvard 
(2012: 66-67) como midiatizações diretas (quando transformam a prática cultural) e indiretas 
(quando não há transformação substancial da prática cultural, mas há manutenção da lógica 
hegemônica contida no dispositivo midiático). (grifo nosso). 

 No trecho acima, retirado do texto de Trindade e Perez, a passagem que menciona o 

“mapeamento” dos gradientes foi grifada porque revela uma clara ligação entre a perspectiva 

dos autores e a perspectiva empírica aqui proposta e desenvolvida, pelas seguintes razões: em 

primeiro lugar, há uma possibilidade de mapear, via SNA - Social Network Analysis e Análise 
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de Conteúdo, os valores-gradiente ligados ao trabalho dos significantes.   
 Como isso pode ser feito? Por meio do método SNA -Social Network Analysis, é 

possível dimensionar a “importância” de determinados significantes no processo de produção 

da significação. É possível fazer um mapeamento de termos ou posts, ao redor dos quais 

grupos de pessoas se engajaram. Desta 

forma, fica mais fácil compreender em 

torno de quais arranjos significantes uma 

comunidade se estrutura, a exemplo das 

comunidades cujo tema principal é o café, 

seja o café da marca Starbucks, ou 

Nespresso ou simplesmente “café”.  

 Perguntas como “O que faz essa 

comunidade ser tão ativa?” e “Quais são 

os temas que mais engajam pessoas nessa 

comunidade?” podem ser respondidas por 

meio da análise semântica dos fluxos de 

sentidos, representados em grafos (Fig. 57), produzidos por ferramentas de SNA como Gephi 

e Netvizz. Vale lembrar que ferramentas de SNA como o Gephi ou o Netvizz, embora se 

mostrem extremamente produtivos quantitativamente, para identificar e mapear picos de 

interações nos fluxos, a mesma não é ainda suficiente para a completa solução dos problemas 

levantados nesse trabalho.  
 Para que os problemas pudessem ser resolvidos, foi necessário empreender um esforço 

qualitativo, ligado à compreensão dos conteúdos dos posts, oriundos das amostras obtidas de 

fanpages das marcas Starbucks e Nespresso no Facebook, sob um recorte temporal. Desta 

forma foi possível analisar, através do Giro Interactancial e das Leis Interactanciais, as 

relações de sentido e valor, atreladas às significações necessárias à formação dos desejos. 
 E mais! foi possível entender em qual medida os significantes, que compunham as 

mensagens, se ligavam a significantes da cultura e das práticas sociais dos sujeitos na cultura. 

A imagem acima é um grafo criado pela ferramenta Gephi, feito com base em um conjunto de 

dados extraído por outra ferramenta chamada Netvizz. Ambas trabalham de forma conjunta. O 

software Netvizz possibilita extrair dados de fanpages e perfis públicos no Facebook, para 

depois, com a ajuda do Gephi, criar os grafos, que apresentam um desenho dos fluxos de 

sentidos em rede.  

Grafo Feito a Partir do Gephi 
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 No grafo em questão, os círculos representam posts, em torno dos quais usuários se 

engajaram. E esse engajamento pode ser lido sob perspectivas qualitativa e quantitativa. A 

análise foi focada no caráter qualitativo, pautada nos sentidos dos conteúdo das mensagens, 

conforme o método Ethnographic Content Analysis (ECA).  Na imagem (Fig. 57), as linhas 

representam os fluxos construídos mediante esse engajamento150. As cores e os tamanhos dos 

círculos representam informações específicas acerca dos integrantes e das informações que 

circularam naquela comunidade.   
 Tem-se aí novamente algo baseado na circulação, trabalhada pelo o pesquisador 

Antônio Fausto Neto (2010, p. 55-69) como o “terceiro polo” da comunicação. Terceiro polo 

porque se posiciona entre o polo da produção (primeiro polo, representado pelos produtores 

das mensagens, a exemplo das grandes agências de notícias) e o polo da recepção (segundo 

polo, representado pela instância do receptor).  
 De acordo com Fausto Neto (2010, p. 55-69), esse terceiro polo foi, por muito tempo, 

uma “zona insondável”, a qual não se investigava o que acontecia dentro desta instância, 

ligada à recepção das mensagens. Não se buscava mapear as ressignificações feitas pelos 

receptores das mensagens oriundas da instância do primeiro polo. Com os recursos 

disponibilizados pelo SNA - Social Network Analysis, e também outras ferramentas como o 

Stilingue, já é possível ao menos visualizar gradações e hierarquias dos fluxos de sentidos 

presentes nessa “zona escura”.   
 Com base inicialmente no SNA, foram feitas, nesse primeiro de aplicações empíricas, 

análises em 05 posts, em dois tipos de bases da plataforma Facebook: um grupo (criado e 

gerido por consumidores da marca Nespresso) e a fanpage oficial da  marca Nespresso. Em 

uma das análises, buscou identificar os fluxos de sentidos promovidos, mediante interações de 

consumidores da marca Nespresso, no grupo citado. O grupo escolhido (Fig.58, p.223), 

intitulado Nespresso Nestlé151, é formado por consumidores brasileiros, mas há também um 

número muito pequeno de consumidores estrangeiros, que postam mensagens em inglês.  
 A análise de grupos foi aplicada somente à marca Nespresso, porque foi feita no 

primeiro momento (antes do processo de qualificação) de construção desta pesquisa, quando 

era possível extrair dados de a grupos do Facebook. Atualmente o Facebook decidiu, por 

questões de privacidade, não mais permitir a extração de dados públicos.  
 Todas as análises empíricas foram feitas com base no contexto brasileiro. Esse foi um 
                                                
150 Para compreender melhor o conceito de engajamento, ver o item 5.2 deste capítulo.  
 
151 Atualmente o nome do grupo consta como Nespresso Nestlé Brasil. 
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critério importante para se 

compreender as relações de sentido, 

oriundas de associações entre  signifi-

cantes da marca, significantes da 

cultura (no caso, a cultura brasileira) e 

os significantes da vida dos 

consumidores brasileiros. Todas as 

análises foram feitas com base no 

contexto “consumo de café e de marcas 

de café, pelos consumidores 

brasileiros”.  

 A separação entre “consumo de café” e “consumo de marcas de café” merece ser 

destacada pois, como já apontado anteriormente, há diferenças entre “consumo de marca” e 

consumo da “matéria café”. Embora o “consumo da marca” e o consumo do “produto café” 

possam se dar de forma simultânea isso nem sempre acontece.   
 O consumo da marca é resultado de uma operação imaginária complexa, na qual há 

um intenso jogo de significações produzidas pela publicidade, pela propaganda e pelo 

marketing. Ao elevar o posicionamento e o sentido de uma determinada “matéria-café”, o 

café, enquanto pó, oriundo de um processo industrial, como é o caso da torrefação, 

transcende-se para um universo de sonhos. Sonhos esses produzidos e possibilitados pelas 

associações e deslizamentos de significantes que, mediante as Leis Interactanciais 152 

(metáfora, metonímia, embreagem e debreagem), operam significações a partir de sentidos 

carregados de valores, e em direção à formação dos desejos dos consumidores.  
 Compreender a noção de valor-gradiente a partir das Leis Interactanciais significa 

investir esforços em uma tentativa de entender o poder das relações entre significantes e os 

resultados dessas relações. Isto pode ser constatado no item A Ação das Leis Interactanciais 

na Publicidade e a Formação do Desejo a partir da Mensagem (MAIA, 2014, p. 48-64). Em 

Maia, o intervalo do artigo em questão contempla uma análise empírica das relações de 

sentidos presentes na mensagem publicitária a partir das leis mencionadas.  
 Conforme mostra o Capítulo III desta pesquisa, por operar sentidos de valor,  o valor-

gradiente, associado ao trabalho de um leque de significantes, pode revelar dados importantes 

                                                
152 Para que as Leis Interactanciais possam ser melhor compreendidas, recomenda-se a leitura do artigo intitulado Leis Interactanciais: um 
Caminho Possível para o Entendimento do Desejo em Discursos Publicitários. Artigo publicado em 2014 na Revista ALAIC. 

Tela Inicial do Grupo Nespresso Nestlé Brasil 
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acerca da formação dos desejos dos consumidores, na medida em que o envolvem em tramas 

de significações compostas por  significantes da cultura, significantes da vida do sujeito-

consumidor e significantes das marcas.   
 Composto por 883 membros, atualização de 06 de Março de 2015, às 13:47, o grupo 

Nespresso Nestlé possui membros engajados em prol de objetivos como a defesa da marca e a 

expressão de amor pela Nespresso. Uma das manifestações mais comuns de carinho à marca 

aparece através de fotomontagens, feitas pelos consumidores (Fig.59) usando a imagem de 

máquinas e cápsulas da Nespresso. No caso da imagem abaixo, a foto foi editada pelo 

consumidor, visando reforçar seu propósito por meio de um emoticon, representado pela 

composição de dois corações vermelhos e um rosto amarelo, antecedido pela frase In love 

com meu presente. Tem-se aí uma composição que condensa sentidos ligados a enunciações 

como “Fiquei bobo(a) de 

paixão” ou “Estou apaixo-

nado(a) pela Nespresso!”. 

    Embora esse seja o 

exemplo referente a um único 

post, é possível, via SNA, extrair 

um conjunto de posts contextu-

alizados a um grande fluxo de 

sentidos. Cada post, publicado no 

Facebook, pode gerar uma 

infinidade de outros posts. Neste 

caso, o post publicado em 11 de 

Abril de 2015 gerou um 

engajamento de outros usuários, que comentaram o enunciado principal.   
 O engajamento em questão produziu um fluxo, uma circulação de sentidos em rede, 

direcionados a diferentes direções, muitas vezes apresentando com um fluxo sem controle. O 

exemplo pode se transformar em um meme ou se restringir a apenas alguns comentários, 

compartilhamentos e curtidas. O tamanho do fluxo vai depender de muitos aspectos e um 

deles é o desejo (antecedido pelo valor-gradiente de significação) do internauta em colocar 

em circulação o fluxo.   
 Finalizando a análise desse post, é possível perceber no enunciado a presença de 

alguns significantes em processo de associação, operados pelas Leis Interactanciais. Quando 

Post de Consumidor no Grupo Nespresso Nestlé Brasil 
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significantes são associados no processo de comunicação, significações são potencializadas, 

conforme o modelo já descrito no Capítulo III.   
 Na imagem (Fig.59), há a presença da debreagem, que pode ser vista pela assinatura 

da marca Nespresso na embalagem do produto. Há também a presença da metonímia 

operando associações de sentidos entre o significante “amor”, relacionado à vida daquele 

consumidor, que o assume como uma ponte entre sua demanda e a significação do objeto de 

desejo criados pela marca Nespresso. Ademais, é possível observar que o consumidor 

compreende a ação feita pela marca (o ato de presentear seus consumidores mediante 

marketing de relacionamento) como uma prova de amor. O significante “amor” liga também 

sujeitos e marcas à cultura, pois a necessidade de ser amado é algo que afeta não só aquele 

consumidor, mas a maioria das pessoas, não só no contexto da cultura brasileira, mas também 

em outros contextos e culturas.   
 Com base no exemplo, é possível ver que o processo de associação não parou na 

publicação daquele post, outros usuários consumidores da marca comentaram o enunciado, 

colocando desta forma, a cadeia associativa em andamento, impulsionando o fluxo de 

sentidos em uma determinada direção. Mas, em um dado momento, as ações no fluxo 

parecem estacionar no último comentário, limitando ali o engajamento. Porém é importante 

afirmar, isto não determina a “morte” do fluxo. O post permanece visível a novos e antigos 

integrantes do grupo. Enquanto grupo e enunciado, permanecerem ativos, sendo possível, a 

qualquer momento e dependendo de mudanças no contexto, a reincidência desse fluxo, na 

medida em que novos usuários o acessam pautados em contextos de tempo e espaço.  
    Embora o exemplo acima já demonstre, de forma simples, a operacionalização de 

sentidos em rede. Há, nos mecanismos das redes, uma infinidade de possibilidades para a 

comunicação digital. Isto faz dela um cenário complexo, envolvendo também a midiatização 

como um todo. E para que essa análise possa prosseguir, é necessário compreender um 

conceito de extrema importância: o engajamento.  

 

5.2 O Engajamento como Resultado do Desejo Midiatizado 

 Pensar a noção de engajamento, no atual contexto da pesquisa em comunicação, não é 

uma tarefa fácil. O termo aparece de forma bastante difusa em vários estudos, o que mostra 

um esforço empreendido por pesquisadores da academia e profissionais do mercado, no 

sentido de compreender o fenômeno. Pesquisadores Brasileiros como, Alex Primo (2007), 

Raquel Recuero (2012), Carolina Terra (2011) e Elizabeth Saad (2012) tem contribuído para 
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enriquecer o debate dentro do campo da comunicação, em especial no que tange às áreas do 

Jornalismo, da Publicidade e das Relações Públicas.   
 Outros pesquisadores internacionais e profissionais do segmento da ciência de dados, 

como Brian Haven (2012) e Charlene Li (2011), trabalham uma proximidade maior com a 

Publicidade e as relações estabelecidas entre marcas e consumidores em ambiente digital. E 

esta foi uma das abordagens mais produtivas para esta pesquisa.  
 A leitura dos materiais produzidos por esses pesquisadores demonstram o quanto o 

conceito de engajamento pode ser nebuloso, amplo e complexo, a ponto do mesmo não ser 

pensado sob uma ótica exclusiva calcada na pesquisa de fenômenos ligados ao ambiente 

digital. A análise do conceito de engajamento, a ser compreendido de forma integral, deve 

considerar também ações dos consumidores no mundo físico, como quando o consumidor 

visita uma loja física, a exemplo das boutiques Nespresso e lojas da marca Starbucks.  
 Ao considerar as ações dos consumidores juntos às marcas, sob uma perspectiva 

ampla, incluindo os ambientes online e offline, é possível observar o quanto a compreensão do 

engajamento pode ser obtida a partir da midiatização observando, entre outras coisas, os 

desdobramentos sociais, econômicos e culturais a partir da presença das mídias. Uma ação de 

engajamento pode começar a partir de uma ação de boca-a-boca, entre amigos em um 

supermercado, quando um dos amigos olha para a gôndola e diz algo sobre as ações 

sustentáveis de uma determinada marca.   
 A partir daí, um dos indivíduos pode, ali mesmo, pegar seu smartphone e entrar na 

fanpage da marca em questão para dar um like, recomendando a mesma, ou fazer um 

comentário. Pode também fotografar o QR Code153  da embalagem, interagindo com o 

universo de sentidos da mesma. É possível também que, além de realizar todas estas ações, o 

indivíduo efetue uma selfie com o produto. Mesmo assim, com todas essas ações, ele pode 

não comprar o produto. O fato do indivíduo não efetuar a compra não significa que não houve 

uma espécie de gatilho para engajamentos. Aquela foto, se postada nas redes sociais, 

certamente será vista, comentada ou compartilhada por alguém conectado com à rede social 

do primeiro indivíduo.  
 Apesar do indivíduo não ter comprado, ele operou uma possibilidade de “escuta” da 

comunicação. Esse gatilho, acionado no supermercado mediante a criação de um fluxo entre o 

virtual e o presencial, pode resultar em um circulação do conteúdo referente à marca. A 
                                                
153 QR Code é uma abreviatura de palavras em inglês. Significa Código de Resposta Rápida (Quick Response Code). Funciona como um tipo 
de código de barras. Pode ser lido pela maioria dos smartphones. Inicialmente foi projetado para a indústria automotiva. É usado para 
rastreamento de produtos, identificação de itens, marketing e pela publicidade digital. 
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possibilidade de sucesso desse tipo de ação do consumidor, quando considerada a 

possibilidade dessa ação se transformar em um meme, gerando uma explosão de engajamento 

de ordem positiva (quando a marca ganha) ou negativa (quando a marca é detratada), vai 

depender de uma série de fatores, muitos deles incertos, porque ainda não existem técnicas 

confiáveis que deem conta de compreender ou controlar completamente o engajamento. Mas 

inúmeras tentativas e novos estudos sobre o tema surgem a cada dia. E a noção de valor-

gradiente pode ser também empregada na busca pela compreensão das razões pelas quais o 

fluxo continuou a circular ou permaneceu “estacionado” na rede.  
 Para a construção dessa pesquisa, foram analisadas várias fontes acerca do tema 

engajamento, entre todas, uma se mostrou bastante produtiva para o objetivo deste estudo. 

Trata-se da proposta metodológica de Brian Haven, líder do Instituto Forrester, empresa 

norte-americana que oferece, através da observação do comportamento do consumidor em 

redes sociais digitais como o Twitter e o Facebook, consultoria de análise de dados digitais 

para marcas de vários segmentos. Para que a metodologia de Haven pudesse ser introduzida e 

aproveitada, foram utilizados dois artigos, do mesmo autor, presentes no site154 do Instituto 

Forrester.  
 O primeiro artigo, intitulado Marketing’s New Key Metric: Engagement, Marketers 

Must Measure Involvement, Interaction, Intimacy and Influence155 (2012), escrito por Brian 

Haven, Josh Bernoff e Sarah Glass, aponta para a importância de se discutir a variável 

engajamento nas redes sociais. Para o autor, as métricas tradicionais, envolvendo a 

mensuração do comportamento e engajamento do consumidor em dimensão digital, estão 

ultrapassadas e necessitam de uma atualização.   
 Haven afirma (2012, p.02): 

Traditionally, marketers modeled consumers’ decisions as they progressed from awareness 
through consideration, preference, action and loyalty - through what is called the marketing 
funnel (see figure 1-1). The marketer’s job was to move people from the large end down to the 
small end. But now it’s time for a rethink, as the funnel has outlived its usefulness as a 
metaphor. Face it: Marketers no longer dictate the path people take, nor do they lead the 
dialogue. We must rethink the marketing funnel because complexity reigns in the middle of 
the funnel. Awareness is still important; you need to know that a product or service exists in 
order to buy it. And the marketer’s endpoint is still a transaction. But, in between, other factors 
such as recommendation from friends or family, products reviews, and competitive 
alternatives described by peers influence individuals. The funnel’s consideration, preference, 
and actions stages ignore these forces that marketers don’t control. Rather than a clean linear 
path, the real process looks more like a complex network of detours, back alleys, alternate 

                                                
154 www.forrester.com   
 
155 Novas métricas relevantes do Marketing: Engajamento, Profissionais de Marketing devem medir envolvimento, Interação, Intimidade e 
Influência 
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entry and exit points, external influences, and alternative resources (see Figure 1-2). The most 
valuable customer isn’t necessarily someone who buys a lot. In this socially charged era in 
which peers influence each other as much as companies do, good customers can’t be identified 
solely by their purchases. Companies also need to track individuals who influence others to 
buy. For exemple, a customer who buys very little from you but always rates and review what 
she buys can be just as valuable as someone who buys a lot - her reviews might influence 100 
other people to buy your product. Tracking only transaction and loyalty at the end of the 
funnel misses this significant element of influence. Consumers forces brand transparency. 
Marketing and public relations used to have the influence to spin a message in their favor 
when something went wrong. But in these days  of snoring cable technicians caught sleeping 
on a customer’s couch, captured on video and posted on You Tube or Blogs blasting 
CompUSA for selling an empty box instead of a camera, spin is out of control. Online social 
tools, coupled  with increasing social behavior online, make it easy for the truth to come out. 
When companies try to spin the message now they get caught in the act, only making the 
problem worse.156 (grifo nosso). 

  O funil de marketing (Fig. 60, p.229), mencionado pelo autor no texto, é um modelo 

muito utilizado por analistas norte-americanos e brasileiros, porém tal modelo precisa ser 

revisto segundo Haven, dadas as condições atuais das circunstâncias ligadas aos novo cenário 

de engajamento de marcas. Além de destacar a importância de pensar o engajamento, Haven 

propõe uma metodologia baseada em quatro pilares: Envolvimento, Interação, Intimidade e 

Influencia.   

 Esses quatro pilares englobam diversas abordagens qualitativas e quantitativas, porém 

a análise dos propósitos do conjunto revelam ser a metodologia uma tentativa de se extrair 

dados qualitativos. A variável Intimacy (Intimidade) parece ser a que mais engloba um 

conjunto de informações de ordem qualitativa, a exemplo da análise de sentimento ou 

Sentiment Analysis, que incluem opiniões, perspectivas paixões. Analisar o sentimento 

significa analisar como o consumidor é afetado pelas marcas, seja por seu discurso ou 

também por suas ações, na relação de uso e posse de um determinado produto.   

 Ambas as representações do funil de marketing revelam o quanto a mudança de 

                                                
156  Tradicionalmente, profissionais de marketing moldavam decisões dos consumidores à medida que tomavam conhecimento sobre 
consideração, preferência, ação e fidelidade - através do chamado funil de marketing (veja figura 1-1). O trabalho do profissional de 
marketing era mover pessoas do grande fim para o pequeno fim. Mas agora é hora de repensar, tendo em vista que o funil perdeu a sua 
utilidade como metáfora. Vamos encarar: Profissionais de marketing não ditam mais o caminho que as pessoas tomam, nem lideram mais o 
diálogo. Nós precisamos repensar o funil de marketing, porque a complexidade paira no meio do funil. Conhecimento ainda é importante; 
você precisa saber que um produto ou serviço existe para comprá-lo. E o alvo do profissional de marketing ainda é uma transação. Porém, 
entre outras coisas, outros fatores, tais como recomendação de amigos ou família, comentários de especialistas sobre o produto, e alternativas 
competitivas descritas por outros influenciam os indivíduos. As fases de consideração, preferência e ação do funil ignoram essas forças que 
os profissionais de marketing não controlam. Ao invés de um caminho linear e limpo, o processo real se parece mais com uma rede 
complexa de atalhos, vielas, pontos de entrada e saída alternativos, influências externas, e fontes alternativas (ver figura 1-2). O cliente mais 
valioso não necessariamente é aquele que compra bastante. Nesta era, socialmente cobrada, na qual uns influenciam os outros tanto 
quanto as empresas o fazem, bons clientes não podem ser identificados apenas por suas compras. As empresas também precisam rastrear 
indivíduos que influenciam outros a comprar. Por exemplo, um cliente que compra bem pouco de você, mas sempre dá nota e comenta o que 
ela compra pode ser tão valiosa quanto alguém que compra bastante - os comentários dele pode influenciar 100 outras pessoas a comprar seu 
produto. Rastrear apenas transação e fidelidade no fim do funil perde esse elemento significativo de influência. Consumidores forçam a 
transparência da marca. Marketing e relações públicas costumavam ter o poder de manipular a mensagem a seu favor quando algo dava 
errado. Mas, nesses dias em que técnicos de fiação roncando no sofá do cliente são flagrados em vídeo e postados no You-Tube ou blogs 
prejudicando e CompUSA por vender uma caixa vazia, ao invés de uma câmera, a manipulação está fora de controle. Ferramentas sociais 
online, combinadas com o aumento do comportamento social online, facilitam à verdade vir à tona. Quando as empresas tentam manipular a 
mensagem, elas são pegas no ato, apenas piorando ainda mais a situação. (tradução nossa). 
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cenário, impactada pela presença das mídias digitais, alterou e continua alterando a 

comunicação entre marcas e consumidores.  

 

Funil de Marketing Segundo Haven 
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 O que antes era visto como linear, relativamente fácil de se compreender, revela-se 

agora demasiadamente complexo e fora do controle. E, para Haven (2012), essa 

complexidade aparece no centro do funil. Há aí uma “zona cinzenta”, na qual repousam 

inúmeras incertezas acerca da produção de sentidos oriunda consumo de produtos e marcas.  

 O desenho dessa “zona cinzenta” aparece também, de forma contextual, no texto de 

Fausto Neto (2010, p.61) sobre a circulação na comunicação.  

É uma zona de indeterminação criada pela existência e manifestação de um terceiro 
elemento que vem funcionar como um dispositivo, enquanto espaço gerador de 
potencialidades. Retira das gramáticas a soberania de suas intenções, pois na medida em que 
os discursos se contatam, neste novo espaço, suas intenções de origem perdem força, uma vez 
que estão entregues à dinâmicas que fazem com que produção e recepção não as controlem 
bem como os efeitos que presumem estabelecer sobre discursos. A linearidade dá lugar à 
heterogeneidade. Dissolve-se a existência de uma noção de equilíbrio entre atos da 
comunicação, especialmente seus vínculos de simetricidade, na medida em que as intenções 
que os engendram não são controláveis. (grifo nosso). 

 Embora Fausto Neto aborde em seu texto questões ligadas à comunicação de forma 

geral, não se atendo especificamente ao campo do marketing e da publicidade, seus 

argumentos podem ser ampliados para a análise do engajamento como uma nova métrica, 

ainda pouco compreendida. A representação do funil de marketing de Haven, somada aos 

conceitos de circulação de Fausto Neto e midiatização socioconstrutivista de  Andreas Hepp 

(2014), demonstram novas bases para a compreensão dos fatores que impactam na formação 

do desejo a partir da comunicação, em especial na comunicação publicitária.   
 Voltando à métrica “engajamento”, Brian Haven (2012) a concebe no diagrama 

seguinte (Fig. 61, p.231). Conforme apontado acima, o engajamento é concebido sob quatro 

bases: Envolvimento, Interação, Intimidade e Influencia. Ao longo dessa passagem, será feita 

uma aproximação desses elementos com o conceito de Giro Interactancial, apresentado no 

Capítulo III, bem como com a conceituação e adequação do conceito de significante em 

cadeia a partir da Psicanálise Lacaniana, visando incluir na análise a perspectiva de valor-

gradiente, ligado ao endereçamento de sentidos atrelados à construção de significações ao 

encontro da  formação do desejo na publicidade midiatizada de café.  
 O primeiro ponto, elencado por Haven como elemento do engajamento é o 

Envolvimento. Essa variável diz respeito aos aspectos mensuráveis das relações entre 

consumidores e marcas nas redes sociais. Incluem-se nesta variável “números de likes”, 

“tempo gasto em cada página”, “visualização de páginas”, “visitas ao site” e até mesmo as 

“visitas do consumidor em lojas físicas”. O funcionamento desta variável mostra estar o 

engajamento baseado não só em ações digitais, mas também em ações para além da dimensão 
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digital. O engajamento dever ser visto de forma completa, em uma dimensão midiatizada, na 

qual há uma espécie de “jornada do consumidor”, desde um estímulo inicial até outros 

estímulos envolvendo outras mídias.   

 O termo “Jornada do Consumidor” foi cunhado por Hugh Macfarlane na obra 

intitulada The Leaky Funnel (2003), e significa “funil furado”. Para Hugh e Haven, o 

tradicional modelo de funil de marketing precisa ser revisto, pois o consumidor pode ingressar 

por todos os lados do funil, caminhando de forma linear ou não linear. Desta forma, é possível 

ver o quanto a produção de significação, pensada sob a ótica da publicidade, se 

complexificou, abalando as antigas certezas do velho marketing. E pensar o engajamento e o 

desejo, dentro desse novo cenário, tornou-se um grande desafio, pois ainda é grande a 

dificuldade de compreende-lo.  
 Voltando à variável Envolvimento, Haven (2012) afirma que essa variável pode ser 

obtida através de ferramentas de web analytics, como o próprio Google Analytics, ferramenta 

grátis que permite, de forma proveitosa, obter dados de sites e plataformas. Outra ferramenta, 

considerada mais robusta que o Google Analytics e sem versão grátis, é o Adobe Analytics. 

Assim como o Google Analytics, o Adobe traz relatórios de vendas, marketing, 

comportamento do consumidor, entre outros. Uma outra ferramenta importante de web 

analytics é  a Web Trends (www.webtrends.com). Cada ferramenta possui características e 

vantagens que se completam ou se sobrepõem umas às outras.  
 A imagem a seguir (Fig. 62) é uma fotografia da tela do Adobe Analytics, ferramenta 

mediante a qual é possível obter dados a respeito da métrica Envolvimento. A ferramenta, 

As Quatro Variáveis do Engajamento, Segundo Haven 
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quando assinada, passa a ser de uso exclusivo de analistas dos departamentos de marketing 

das marcas. Sendo assim, não foi possível exibir os dados de Nespresso e Starbucks pela 

Adobe, mas é possível ter uma noção de como a ferramenta funciona.   
 A segunda variável do engajamento, elencada por Haven no artigo citado, é a 

Interação. Para o autor, em relação à variável Envolvimento, a Interação possibilita colher 

dados mais profundos do engajamento. A variável Interação já possibilita a captação de dados 

acerca da produção de conteúdo feita pelo consumidor, quando este interage com as marcas 

em nível digital e não digital. Nesse conteúdo podem estar incluídos comentários feitos em 

blogs, compartilhamentos de comentários feitos em posts do Facebook, envio de fotos e 

vídeos e outros dados acerca de conexões de rede entre usuários.  

 Outra ferramenta de extrema valia para a análise das interações e do conteúdo que 

gerou tais interações é a brasileira Stilingue, um sistema baseado em linguística 

computacional e inteligência artificial, voltado à analises de termos em língua portuguesa. A 

próxima imagem (Fig. 63) é um print de tela da pesquisa feita pela marca Starbucks, visando 

identificar os posts geradores de maior número de interações.   
 É importante destacar aqui o quanto a ferramenta Stilingue inova ao apresentar outras 

métricas, como “+Quentes”, “+Novas”, “+Antigas”, “+AAA”, “+Curtidas”, 

“+Compartilhadas”,  “+Comentadas” e “+Seguidores”. Todas as métricas do Stilingue 

possibilitam análises qualitativas e quantitativas. A métrica “+Quentes” apresenta os posts de 

maior repercussão dentro do período de tempo pesquisado. As variáveis “+Novas” e 

Tela do Adobe Analytics 
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“+Antigas” apresentam publicações por ordem temporal. A variável “+AAA” considera três 

importantes critérios para compor um grau de influência de um usuário: atratividade ao 

conteúdo, afinidade com a pesquisa e  o alcance do influenciador.   

 De todas as variáveis citadas, foram utilizadas, para efeito deste trabalho, a análise do 

conteúdo de três publicações de cada marca, dentro de duas das métricas: “+Quentes” e 

“+Comentadas”. Tais análises contemplaram a observação dos textos das publicações e 

também dos comentários feitos nas publicações. Porém esta análise será apresentada mais 

adiante. Por enquanto é importante completar a análise do raciocínio de Brian Haven.   
 O estudo da variável Interação, no texto de Haven, foi ilustrada a partir do exemplo 

ligado à empresa PETCO, uma empresa norte-americana, voltada a consumidores de produtos 

para animais de estimação. Ao analisar, através da variável Interação, o engajamento de seus 

consumidores, a PETCO pôde encontrar, através do upload de vídeos, fotos e textos, dados 

importantes acerca do perfil de seus consumidores. Por meio dessa pesquisa, a PETCO 

conseguiu descobrir o que de fato “fazia sentido” para seus consumidores. Ao descobrir as 

operações significantes, dotadas de maior sentido para os consumidores da marca, a empresa 

pôde então compreender quais combinações, nos arranjos de significantes, carregavam 

maiores valores-gradiente para a construção da significação, atrelada à formação dos desejos, 

conforme o Giro Interactancial, abordado no Capítulo III deste trabalho.   

Tela da Stilingue 
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 Ao permitir a análise do conteúdo gerado mediante o trabalho dos significantes em 

cadeia a partir tanto da técnica de Haven quanto do Stilingue, é possível então analisar os 

sentidos em jogo em tal conteúdo. Ao analisar as operações desses significantes, fica mais 

fácil compreender a importância deles para a continuação, velocidade, lentidão ou interrupção 

do fluxo do engajamento em rede.   
 A terceira variável do engajamento, pensada por Haven, é a Intimidade. Por meio 

desta variável, é possível extrair dados qualitativos, como o nível de sentimento de um 

consumidor em relação a uma determinada marca, opiniões positivas ou negativas referentes 

às ações de marcas e o quanto a marca pode representar o consumidor. Isso vai totalmente ao 

encontro da conceituação de Jacques Lacan (2008 p.88) acerca do significante, como sendo 

“aquilo que representa o sujeito para um outro significante”.  
 As formas, pelas quais é possível obter os dados acerca dessa variável, incluem 

pesquisas etnográficas, serviço de atendimento ao consumidor e ferramentas de 

monitoramento de marcas (brand monitoring) como a Brandcare, a própria Stilingue e 

também ferramentas de pesquisas de grandes institutos como Ibope, Nielsen e Ipsos. Por meio 

da ferramenta Stilingue, é possível obter dados acerca do nível de sentimento (neutro, positivo 

ou negativo) (Fig.64, p.235) de grupos de consumidores através do engajamento destes em 

plataformas como Facebook, Twitter e Instagram.   
 Os dados na imagem em questão se referem à amostra obtida a partir de uma busca 

pela palavra “Nespresso”, dentro do intervalo 01/05/2016 a 31/10/2016, para publicações na 

rede social Facebook. Além do dado acerca do sentimento, calculado com base em palavras e 

textos com sentidos positivo, negativo e neutro, é possível também obter outros dados como 

Gênero, Interesse e Dispositivos (Computador ou Mobile).   
 Para exemplificar a eficiência da variável Intimidade, Haven usou novamente um 

exemplo de empresa do segmento pet. Trata-se da Delmonte’s, outra companhia norte-

americana, voltada a venda de comida para animais. No exemplo, Haven (2012, p.05) fala 

sobre o monitoramento de conversações dos consumidores feito em tempo real.   
 A síntese dos resultados em Haven mostrou também dados sobre o sentimento dos 

compradores, o que levou a empresa PETCO, baseado em como os donos consideram seus 

animais, a identificar três perfis de consumidores.   
 O primeiro perfil, formado por pessoas da geração Y, consideravam seus animais 

como “acessórios”. O segundo perfil, composto por pessoas da geração X, consideravam seus 

animais como membros da família.  
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 O terceiro perfil, formado pela geração Baby Boomers157, os consideravam também 

como “pessoas”. No texto, o autor não apresenta informações suficientes acerca da 

metodologia utilizada no estudo. Ele somente cita que a pesquisa foi feita pela empresa 

Umbria’s Brand mas, independente da metodologia utilizada, o que está em jogo aqui são as 

significações obtidas a partir dos conteúdos analisados.   
 A quarta e última variável ligada ao engajamento, segundo Haven (2012, p. 06), é a 

Influência. Esta variável, somada com às anteriores, irá ajudar o pesquisador a analisar o 

quanto um determinado consumidor de marca pode influenciar outras pessoas a aderir ao 

discurso das marcas as quais ele defende. O fenômeno influência, seja ela ligada às marcas ou 

a outras referências, não é algo novo, surgido a partir da lógica digital. Mesmo em uma rede 

não digital, como por exemplo as associações de bairros, é possível identificar o poder de 

influência de alguns indivíduos para convencer os demais membros a aderir a pontos de vista 

ou a mudança de ações ligadas à comunidade. O que é realmente novo no cenário digital é a 
                                                
157Pessoas nascidas entre 1946 e 1964, na Europa, Estados Unidos, Canadá ou Austrália. Após a Segunda Guerra Mundial, tais países 
experimentaram um aumento na taxa de natalidade, conhecido como baby boom. A geração baby boomer torna-se uma parte substancial da 
população norte-americana. 

Tela do Stilingue - Análise de Sentimentos 
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transposição desta lógica para o universo das redes digitais. Ao ser transportada para a 

dimensão do digital, essa lógica pode sofrer algumas modificações em seu funcionamento, 

dadas as novas características do meio no qual o fenômeno da influência se desdobra.  
 Grandes nomes da Linguística, da Semiótica e da Análise do discurso, como Saussure 

(1969), Peirce (1958) e Michel Pecheux (1993) apresentam trabalhos que corroboram a 

hipótese de que não é possível influenciar pessoas sem o exercício do discurso e da 

linguagem. Sendo assim, para se compreender os efeitos das influências é preciso olhar para o 

“conteúdo” dos diálogos. É preciso olhar para o impacto do trabalho dos significantes ali 

presentes, em meio aos diferentes textos no círculo social, em determinadas culturas e a 

relação destas culturas com o tempo e com o espaço.  
 Ao compreender o engajamento a partir das ações em rede dos indivíduos, que fazem 

uso da mesma para defender uma marca e influenciar pessoas, o pesquisador terá em mãos 

alguns números. Esses números podem ajuda-lo a estimar uma probabilidade dos indivíduos 

realizarem novamente uma compra do produto ou estimar, com base em estudos estatísticos 

anteriores, a probabilidade de um determinado produto ter boa ou baixa aceitação no 

mercado. Porém é preciso destacar que não haverá garantias de aceitação e engajamentos. Há 

somente probabilidades ligadas às tentativas de comunicação com um determinado público. 
 Para exemplificar o funcionamento desta variável, o autor apresenta o exemplo de um 

trabalho feito pela empresa BrandIntel, consultoria especializada em análise de dados de 

engajamento em rede. A BrandIntel analisou o sentimento dos internautas sobre dois 

programas de TV, um deles o filme Snakes on a Plane e o outro, a série de TV Heroes.  
 O estudo concluiu que 80% das conversações envolvendo o filme Snake on a Plane 

fazia referencia à propaganda do filme e ao ator Samuel L. Jackson. Em Heroes, as 

conversações giravam em torno das características e premissas da série. Para explicar esse 

resultado, Haven (2012) afirma que o mesmo se deu porque, na época (autor não citou o ano) 

Heroes estava “em alta”, enquanto o filme Snakes on a Planet não apresentava a mesma 

simpatia, em comparação à série.   
 Frente aos dados, a empresa de consultoria concluiu que as pessoas demonstravam 

melhor engajamento quando o assunto das conversações girava em torno da trama, dos papéis 

e dos personagens, em vez da campanha publicitária e atores em si. Isso revela o quanto 

alguns significantes, como aqueles ligados aos papeis e personagens neste caso, podem 

contribuir para a criação de um maior valor-gradiente para a construção das significações, 

propiciando um cenário favorável à continuidade das conversações e elevando o índice de 
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engajamento e desejo em se permanecer engajado nas redes. Para haver engajamento, é 

preciso que as conversações façam sentido e, para fazer sentido, são necessárias operações 

significantes resultantes em altos valores-gradiente, independente se o sentido endereçado diz 

respeito a um elogio ou a uma detração, pois detrações podem também impulsionar 

engajamento, com efeito reverso para as marcas.  
 A variável Influência pode também ser obtida a partir da ferramenta Stilingue. A 

imagem (Fig. 65) mostra uma pesquisa feita, entre os meses Maio e Outubro, do ano de 2016, 

para a palavra Starbucks. A partir da pesquisa, foi possível analisar quem eram os maiores 

influenciadores da marca no período e também os termos relacionados à marca.   

 Ainda no artigo, Haven (2012, p. 06) busca elencar três tipos de “atores” 

(consumidores em ação) engajados sob três situações, entendidas por ele como perfis de 

consumidores. Embora essa caracterização pareça ser contestável, quando analisada sob o 

ponto de vista de um “padrão”, pois esse comportamento pode mudar conforme o tipo de 

conteúdo de cada site ou plataforma, o dado pode ser útil para compreender as relações de 

sentidos estabelecidas entre marcas e consumidores.   
 Os tipos são: o passive participant (participante passivo), o semiactive participant 

(participante semiativo) e o brand zealot (evangelizador de marca). Para cada perfil, Haven 

descreve suas características quanto às quatro variáveis Envolvimento, Interação, Intimidade e 

Influência,  descritas anteriormente. Isto faz do protocolo proposto pelo autor, algo dinâmico 

e bem estruturado, permitindo usa-lo como metodologia complementar à metodologia Análise 

de Conteúdo e métodos já propostos na apresentação desta pesquisa.  
 Segundo Haven, o passive participant se destaca nas ações de engajamento, mas 

Tela do Stilingue - Influenciadores 
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expressa um comportamento não tão ativo. É possível nota-lo navegando pelo site ou pelas 

redes sociais, porém é um tipo de indivíduo que mais assiste, como espectador, o que 

acontece na rede. Ele vê as pessoas postando, comentando e compartilhando, mas opta por 

não se envolver em interações mais acaloradas. Ele não se registra no site, não recomenda a 

marca, não comenta, mas lê e acompanha. Mesmo assim, Haven destaca a importância de 

acompanhar esse participante e medir o seu grau de Envolvimento, Interação, Intimidade e 

Influência. Desta forma é possível estimar a probabilidade (intensidade) desse participante de 

demonstrar ou não, em algum momento, um movimento em direção ao engajamento da 

marca.   
 Na imagem (Fig.66), Haven busca esquematizar a apresentação deste perfil, 

nomeando-o como Charlie (nome fictício). De acordo com o autor, esse perfil participa em 

raras ocasiões e não costuma se registrar nos sites, como escrito no primeiro box da figura. 

Em relação ao nível de envolvimento, o marcador no rodapé da figura indica baixo nível de 

Envolvimento. Mas, mesmo assim ele parece, de certa forma e com baixa intensidade, 

engajado.  

 

Participante Passivo, Segundo Brian Haven 
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 Os itens elencados pelo autor na primeira coluna, coluna da variável Envolvimento, 

apontam para as características desse perfil. São elas:   

• Visita o site uma ou duas vezes por mês; 

• Gasta de 10 a 15 minutos em navegação; 

• Usa a ferramenta de busca para encontrar produtos; 

• Navega na categoria de gadgets; 

• Mostra-se simpático à compra na loja física; 

• 10% das vezes, Charlie pode ser percebido visitando sites de terceiros, que tem como função 
reservar um espaço para críticas e ou elogios às marcas.   
 
        (tradução nossa) 

 Embora Haven não argumente em seu artigo, estima-se que, com base em uma leitura 

Lacaniana, o consumidor possa se comportar de formas diferentes em outros sites, com outros 

produtos e marcas. Sendo assim, um consumidor, cujo nível de Envolvimento em um 

determinado site se mostre baixo, esse nível de Envolvimento pode ser diferente em outro site. 

 O que vai impactar seu desejo pelo índice de envolvimento são os valores-gradiente, 

resultantes de operações ligadas ao cruzamento entre significantes da vida do consumidor, da 

cultura e significantes operados pelas marcas e em direção à cadeia de significantes dos 

sujeitos. Desta forma, é possível haver o reconhecimento de um desejo, por parte do 

consumidor, o que o fará se engajar de formas distintas, conforme os discursos de cada marca. 

 Um consumidor de café pode se comportar de formas diferentes nos ambientes de 

Nespresso e de Starbucks, porque cada marca, ao usar significantes para representar (em uma 

relação de projeção e identificação) o consumidor, trabalha de formas diferentes os sentidos 

que unem o consumidor ao produto.  

 Na segunda coluna da variável Interação, o autor elenca os seguintes pontos:  

§ Lê os blogs da marca e observa os produtos; 

§ Posta no blog ao menos três vezes a cada seis meses; 

§ Lê postagens de outros consumidores.  

 

    (tradução nossa) 
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 Assim como na variável anterior, embora tenha feito algumas poucas postagens ao 

longo de seis meses, o mesmo indivíduo possui ainda baixa intensidade de engajamento, 

quando considerada a segunda variável.  
 Em relação à variável Intimidade, o índice de intensidade (rodapé da coluna, Fig.66) 

aparece na média, entre alto e o baixo. E o autor justifica essa média ao afirmar que a análise 

dos textos produzidos pelo indivíduo revelou um dado de sentimento forte, com uma leve 

tendência para o desfavorável.  

 A coluna da variável Intimidade traz os seguintes itens:  

• A análise textual dos posts de Charlie mostrou que seus poucos comentários revelaram um 
índice de sentimento favorável; 

• A análise textual revelou sentimento favorável e desfavorável; 

• A análise textual dos posts de Charlie, feitos em sites de terceiros, revelou uma média 
entre o sentimentos favorável e desfavorável.   
 
        (tradução nossa) 

 No que se refere à quarta coluna, da variável Influência, o índice de intensidade da 

variável é baixo, como mostra o indicador no rodapé da coluna. E os pontos levantados são: 

• A análise demográfica baseada em “amantes de gadgets”, mostra que Charlie se enquadra 
no perfil masculino, 18 a 35 anos, com nível de renda do médio para o alto. Mas ele tem 
28 anos, com renda baixo para moderado; 

• Pessoas como Charlie possuem baixo índice de influência, baixo NP Score (Net 
Promotion Score). Costumam navegar na mesma categoria e classificar os produtos como 
“satisfatórios”.  
 
        (tradução nossa) 

  Considerando as quatro variáveis de engajamento, dentro da proposta de Haven 

(2012), ao menos em um determinado site, os dados mostram que Charlie apresenta um baixo 

nível de engajamento, pois a única variável mantida na média foi a variável Intimidade. As 

demais apresentavam baixa intensidade. Porém vale ressaltar, a mesma situação pode não se 

repetir se o mesmo Charlie visitar um outro site. O comportamento do mesmo pode ser 

alterado, conforme a significação produzida por outras operações significantes, com valores-

gradiente diferentes do primeiro caso, em outros tempos e espaços, porém isto não se mostra 

contemplado no texto de Haven. Sendo assim, uma outra configuração para o desejo de 

Charlie pode se formar em um outro contexto e cenário, cujo conteúdo faça mais sentido a 

ele.  
 O segundo “perfil” (Steven, nome fictício), apresentado por Haven (2012) no artigo  
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citado, é o semiactive participant ou participante semiativo. Esse tipo de ator possui um 

índice maior de participação, quando comparado com o perfil anterior (Charlie). Por possuir 

uma intensidade de participação maior, Haven considera estar este perfil mais próximo de ser 

conquistado, fazendo do mesmo um consumidor fiel. Ele deixa mais pistas ao analista de 

marketing, ajudando-o a planejar as melhores ações para fortalecer o vínculo deste 

consumidor com a marca.  
 Brian Haven (2012, p.08) apresenta, na imagem a seguir (Fig.67) um detalhamento 

sistemático do perfil semiativo. Assim como no primeiro caso, Haven apresenta detalhes do 

perfil de comportamento dentro das quatro variáveis Envolvimento, Interação, Intimidade e 

Influencia. Diferente do primeiro caso, o perfil de Steven (nome fictício) apresenta um nível 

de intensidade dentro da média, conforme mostram os marcadores, presentes no rodapé da 

figura.  

 No que tange ao Envolvimento, esse perfil semiativo:  

• Faz em média uma compra a cada 12 meses de inatividade; 

• Visita o site três ou quatro vezes por mês; 

Participante Semiativo, Segundo Brian Haven 
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• Pesquisa em fóruns e blogs da empresa antes de realizar a compra; 

• Gasta em média 25 minutos navegando no site da marca.  
 
      (tradução nossa) 

 Embora medianos, os resultados acima já apresentam uma relação de aproximação 

maior desse perfil com a marca. Isso mostra o quanto a empresa erra ou acerta na estratégia de 

comunicação com seu público. Se há um engajamento maior é porque algo na comunicação 

parece estar fazendo sentido para o consumidor, independente se esse sentido está ligado a 

detrações ou a elogios. Mesmo se esse engajamento apareça como resultado de uma ação de 

frustração com o produto, que motiva o indivíduo a entrar nas redes para detratar a marca ou 

pedir satisfações acerca do ocorrido, é preciso considerar qual é o sentido da motivação. E se 

esse sentido for de desagrado, a dimensão do valor será também afetada, impactando no 

desejo desse indivíduo, que pode ser desdobrado no desejo em expressar sua revolta em não 

mais comprar, ou o desejo de solucionar o problema, para que o consumidor continue fiel à 

marca. É importante notar que cada caso é um caso e precisa ser analisado com muita atenção 

pelos gestores da comunicação. 

 Sobre a variável Interação, Haven considera que esse perfil: 

• Expressou sua opinião sobre uma compra recente; 

• Fez comentários em seis posts no blog da empresa. Comentários acerca de um produto em 
especial; 

• Engajou em longas discussões acerca de produtos em Fóruns dos sites das marcas; 

• Leu comentários desfavoráveis sobre o produto da marca e solicitou devolução do mesmo 
20 minutos depois.  
 
        (tradução nossa) 

 No que se refere à variável Intimidade, esse perfil:  

• Apresenta, na maioria de seus comentários, uma postura favorável à marca; 

• Foi identificado, a partir de seu nome de usuário (ou ao menos um nome idêntico de 
usuário), um comentário deste em um site ou rede de terceiros dizendo que o mecanismo 
de busca do site da marca pode ser melhorado; 

• Responde questões, acerca da marca, colocadas por outros usuários no site da empresa. 
 
                (tradução nossa) 
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 E quanto aos detalhes da última variável, Influência, Haven a ilustra com os seguintes 

pontos:  

• Foi identificado um NPS158 (Net Promote Score) de 8,7 para a categoria serviços da 
empresa; 

• Atualizou recentemente seu perfil e compartilhou com os amigos links de produtos 
oferecidos pela marca; 

• Pesquisas, ligadas à suas ações com os demais consumidores, demonstraram que Steve é 
altamente fiel à marca.  
 
                (tradução nossa) 

 O último perfil apresentado por Haven é o zealot, palavra originária da língua inglesa, 

e significa “fanático”. No mundo dos negócios, esse termo pode também ser traduzido como 

“evangelizador de marca” ou “advogado de marca”. No artigo, Haven (2012) ilustra esse 

exemplo com o nome fictício Sarah. Para Haven, Sarah é o perfil ideal e o mais valioso para a 

marca. Ela é uma visitante ativa, engaja na maioria das ações da marca. Esse perfil é muito 

comum em marcas que praticam o marketing multinível, como Herbalife, Hinode e Mary 

Kay. 
 Esse consumidor pode também se envolver em uma ação de engajamento expressando 

suas críticas à marca, porém Sarah acredita que suas críticas devem ser construtivas, para o 

bem da marca. Para Haven, esse tipo de participante deve ser acompanhado com uma atenção 

especial, dado o seu alto nível de engajamento com a marca. Caso a marca identifique um 

número razoável de perfis como o de Sarah, é o momento de iniciar um programa de 

“embaixadores da marca”, visando sistematizar as ações dos evangelizadores, dando a eles 

ainda mais sentidos para continuarem apaixonados pelas ações da marca.  
 A imagem a seguir (Fig.68) traz detalhes sobre o engajamento dos zealots. Voltando 

novamente a atenção para os marcadores, presentes no rodapé da imagem, referentes a cada 

variável, é possível notar todos o marcadores posicionados próximos ao nível máximo. Isto 

significa, de forma geral, um elevado índice de engajamento.   

 Quanto ao Envolvimento, primeira coluna, Sarah:  

• Visita o site entre três e cinco vezes por semana, praticamente todos os dias; 

• Gasta sete horas por semana no site; 

                                                
158 Metodologia criada, por Fred Heichheld, para medir o grau de satisfação e a lealdade de clientes. A métrica é utilizada devido a sua 
simplicidade, confiabilidade e flexibilidade. No segmento digital, o modelo foi adapatado, visando medir o grau de influência de alguns 
“atores digitais”, a exemplo dos blogueiros, que promovem uma marca de forma gratuiuita ou paga. 
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• Visita regularmente os produtos melhor avaliados e o conteúdo (posts) das mensagens que 
falam dos produtos;  

• Alto nível de paixão pelos produtos da marca.  (tradução nossa) 

 A análise desses pontos mostra o quanto Sarah gasta seu tempo imersa no universo de 

significação da marca. Ao participar do conteúdo, massa de dados criadas pelos usuários e 

marca, ela estabelece uma relação altamente qualitativa com a marca. Neste caso, o que a 

envolve são os sentidos, significantes e significações em circulação na rede da marca. E seu 

desejo certamente foi impactado pelos altos valores-gradiente, presentes em significações 

oriundas das associações de significantes com significantes da vida e cultura de Sarah, 

fazendo-a estar presente por tanto e em contato com os discursos da marca.  
 A segunda coluna da figura acima traz os detalhes acerca da variável Interação:  

• Sarah atualiza semanalmente seu perfil nas redes sociais; 

• Classifica 90% de produtos das compras de alimentos não destinados a animais de 
estimação; 

• Faz upload de fotos e vídeos de seus animais de estimação;  

Participante Zealot, Segundo Brian Haven 



Capítulo V: O Café que Engaja, do Físico ao Virtual e em Rede                                                                        Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   245 

• Contribui nos tópicos de discussão presentes nos fóruns da marca e também blogs, 
discutindo temas como cuidados com os animais e responde perguntas presentes no 
fórum;    
 
               (tradução nossa) 

 Novamente é possível perceber o quanto o engajamento tem sido impulsionado pelo 

caráter qualitativo, ligado aos sentidos presentes na produção e ressignificação dos conteúdos 

em constante circulação nas redes sociais digitais.  
 A terceira variável, analisada por Haven, em relação ao perfil zealot, é a Intimidade. 

Abaixo os pontos analisados:  

• Seus comentários são majoritariamente positivos, porém é possível encontrar comentários 
negativos, quando o produto falha em algum aspecto; 

• Parte dos comentários negativos estão ligados ao serviço de atendimento ao cliente;  

• Foi identificada uma correlação entre comentários de um username similar ao de Sarah 
em um site de terceiro (ligado à avaliações de marcas) e comentários postados por Sarah 
no site da empresa.     
                  (tradução nossa) 

 Em relação à última variável, expressa pelo perfil zealot, foram identificados os 

seguintes pontos:  

• O índice Net Promote Score de Sarah foi considerado 9,0; 

• Ela defende os produtos em seu blog pessoal; 

• Em relação aos produtos de uma determinada marca, demonstra elevado índice de 
satisfação pessoal; 

• Deixa indícios de que ela recomenda os produtos para seus familiares e amigos;  
 
                  (tradução nossa) 

 Após apresentar os exemplos de perfis anteriores, acrescidos à uma tentativa de 

estabelecer uma forma de medir o engajamento, Haven (2012, p. 11) diz: 

Now that you know what information to collect, can we provide you with a formula to 
measure engagement? Well, no, because it’s different for each company. But you can start by 
identifying the key metrics that are useful to you and use them to choose and work with 
vendors of measurement technology. The engagement profiles you track will be different 
depending on your marketing strategy.159 

                                                
159 Agora que você sabe qual informação coletar, podemos lhe fornecer uma fórmula para mensurar engajamento? Bem, não, porque é 
diferente para cada empresa. Mas você pode começar por identificar as métricas-chave que lhes são úteis e usá-las para escolher e trabalhar 
com fornecedores de tecnologia de mensuração. Os perfis de engajamento que você rastreia serão diferentes dependendo da sua estratégia de 
marketing. (tradução nossa). 
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 Ao afirmar ser muito difícil estabelecer uma fórmula para medir o engajamento, o 

autor justifica dizendo que o resultado de cada estudo irá depender da estratégia de marca de 

cada empresa. E isso mostra o quanto a “plasticidade”, já mencionada, do significante se 

valida. Isto leva a crer que o resultado, em termos de engajamento, depende das relações de 

sentidos estabelecidas entre marca e consumidor, fazendo dele um elo, cujo desejo orienta 

suas ações em estabelecer novos vínculos com outras pessoas na rede. E isso certamente 

funciona sob o suporte das significações, operadas a partir do Giro Interactancial, 

possibilitando as bases para a formação dos desejos.  
 Como não há, pelo menos por enquanto, uma fórmula matemática milagrosa para lidar 

com o engajamento, as análises devem seguir uma lógica mais qualitativa e um esforço maior 

de analistas, no objetivo de compreender os universos de marca e o universo do público. 

Embora seja possível pensar na possibilidade de estabelecer um protocolo padrão para a 

compreensão da formação do desejo na publicidade, protocolo este calcado nas ideias de 

valor-gradiente, Giro Interactancial e Leis Interactanciais, sob a tríade sentido, valor e  

desejo, cada caso irá operar sentidos, valores e desejos específicos aos contextos ligados ao 

sujeito consumidor. E é isso o que dará conformidade às ações de engajamento.   
    O método Forrester, de Brian Haven, somado aos demais métodos empregados na 

metodologia desta pesquisa, como o SNA - 

Social Network Analysis e o ECA - 

Ethinographic Content Analysis, pode 

ajudar a encorpar aplicações empíricas, 

buscando um melhor balizamento entre 

estudos quantitativo e qualitativo.  
   Ainda na análise da marca 

Nespresso, a figura (Fig.69) é um grafo 

produzido por uma das ferramentas de 

SNA, o Gephi, um software livre, que 

permite visualizar os fluxos de sentidos 

em uma determinada rede, seja ela do 

Facebook ou do Twitter. O grafo em questão originou-se da análise bruta de um total de 50 

posts, feita junto à fanpage Nespresso Brasil, página mantida  administrada pela marca no 

país.  
 Buscando compreender melhor a estrutura dos grafos, será apresentado agora um 

Grafo Construído no Gephi 
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estudo de seus elementos. O que se vê na imagem, como um todo, é a representação de 

consumidores envoltos em exercício de comunicação e interação em rede. A variável 

escolhida no Gephi, para estudo nesse grafo, foi o “engajamento” em posts. Trata-se de uma 

variável, utilizada pelos profissionais de SNA - Social Network Analysis e corresponde à soma 

de compartilhamentos, comentários e curtidas realizados por diferentes usuários em posts 

publicados, em uma determinada rede e sob o recorte temporal Abril de 2015.   

 Conforme já dito anteriormente, todos os perfis da rede Facebook, que compõem as  

amostras de posts, passaram por uma análise do padrão de comportamento (Ver Capítulo VI, 

p.308-310), com o objetivo de identificar possíveis bots como os social bots, algoritmos 

maliciosos criados por botmasters (hackers que comandam um grande número de bots) a fim 

de interferir nas ações de engajamento, passando-se por humanos. Como as amostras não são 

tão volumosas, realizar esta análise não representou um trabalho extremamente difícil. Como 

resultado, não foram encontradas evidências de social bots na amostra.   
 Para a análise do 

valor-gradiente das ope-

rações significantes em curso, 

foram escolhidos posts do 

mês de Abril de 2015. A 

razão pela qual foi escolhido 

tal mês está no fato deste mês 

ter apresentado maior procura 

pela marca Nespresso no 

Google (Fig.70), conforme 

pesquisa feita na ferramenta 

Google Trends160.   

 Além de permitir a identificação de quais posts receberam mais curtidas, 

compartilhamentos e comentários, o método SNA permite também analisar, entre outras  

coisas, o conteúdo de cada post. E é esse um dos grandes diferenciais do Gephi, pois 

possibilita identificar quais são, dentro daquele post, as operações significantes em jogo, que 

permitiram maior ou menor engajamento. Ademais, as planilhas criadas pelo Gephi trazem o 

                                                
160 Ferramenta disponibilizada gratuitamente pela Google em www.google.com/trends Por meio dessa ferramenta, é possível saber qual 
palavra foi mais buscada na internet em determinadas faixas de tempo, como ano ou meses. A ferramenta possibilita também pesquisas por 
critérios geográficos, como é caso de países e cidades. No caso da análise de Nespresso, foi constatado que o termo “nespresso” obteve mais 
procura (Brasil) no mês de Abril de 2015. 

Demonstrativo Google Trends - Nespresso 
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endereço eletrônico de cada post, possibilitando fazer uma visita ao mesmo, a fim de 

identificar sua autenticidade, texto publicado, autor do texto principal e os autores dos 

comentários, conforme apresentado na imagem a seguir (Fig. 72).  

 Ainda sobre o grafo, apresentado na página 246 (Fig.69), é de extrema importância 

elencar dois componentes principais na maioria dos grafos. São eles: nós e arestas. O grafo 

em questão é formado por diversos círculos (nós) e linhas (arestas). Em uma das extremidades 

destas linhas há sempre um seta. Embora na imagem (Fig.69) se mostrem visíveis somente 

três setas, é importante afirmar que todas as linhas (arestas) possuem setas definindo a direção 

dos sentidos das interações. Sob essas arestas, pode ocorrer um deslocamento metonímico de 

significantes em cadeia. As arestas e setas podem indicar, entre outras coisas, o percurso de 

um processo de significação, resultando em 

significados e metáforas materializadas nos 

nós, para onde confluem os sentidos. E, a 

partir desses pontos, é possível aprofundar a 

análise em direção ao entendimento do 

valor-gradiente e da formação do desejo, 

atrelados às enunciações e enunciados 

analisados. 

 No grafo, há círculos maiores e 

círculos menores representando os nós. 

Cada círculo, neste tipo específico de 

análise (há muitos outros) pode representar 

um post, um like ou um comentário 

publicado por um determinado consumidor 

da marca Nespresso ou mesmo publicado pela própria marca. No caso da análise aqui 

empreendida, os círculos representam posts, contendo textos deixados pelos internautas ou 

pelas marcas. As linhas (arestas) representam as ações dos demais consumidores agindo no 

grupo, qualificado como rede. Lembrando novamente que esse grafo representa interações de 

consumidores feitas na fanpage, no mês de Abril de 2015.   
 Se cada círculo (nó) representa um post, há uma certa diferenciação apresentada na 

imagem presente na página 246 (Fig.69). Alguns nós são maiores e outros menores. É 

possível observar também uma diferença em relação às cores dos nós. Isto se deve ao fato de 

alguns elementos terem proporcionado maiores interações, atreladas a maiores valores-

Post Feito por  Nespresso ne Fanpage Oficial  
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gradiente, se comparadas às demais interações. Tanto o tamanho, quanto as cores, refletem 

diferenças no conjunto de interações. Refletem portanto gradações.  
 No Gephi, o usuário pode escolher visualizar o ranking de engajamento, ou outros 

rankings, mediante cor ou tamanho, ou também ambos de forma simultânea, como ocorre no 

grafo (Fig.52, p.208). Desta forma, é possível observar que o maior nó, entre os demais, é 

aquele representado pelo círculo verde, totalizando 2114 ações (compartilhamentos, curtidas e 

comentários)  de usuários na página da Nespresso. Há também outros nós menores, em nível 

de gradação. A imagem apresenta diferentes tamanhos de nós, em meio a um total de a 3182 

nós e 5699 interações.   

 O recurso “apresentar dados tabulares”, presente no Gephi, permite ao analista 

exportar, para uma planilha de Excel, os dados referentes a cada nó. Além de possibilitar um 

detalhamento geral de todos os nós, a planilha possibilita identificar os posts. A partir daí, 

torna-se possível observar os textos dos posts. Em seguida, é possível visualizar qual o 

conjunto de significantes (significantes da cultura, significantes da vida do sujeitos e 

significantes das marcas) presentes nos textos de cada post. Isto torna mais prático o estudo 

dos significantes primordiais que, mediante associações e deslizamentos, operados pelas Leis 

Interactanciais e Giro Interactancial, articulam sentidos e valores atrelados à construção de 

significações necessárias à formação dos desejos dos sujeitos consumidores.   
 A imagem (Fig. 71, p.251) é uma “fotografia” da tela do Gephi. Essa imagem  traz, 

destacado em azul, o conteúdo do post responsável pelo maior engajamento, no caso, aquele 

representado no grafo pela cor verde, e em maior tamanho.   
 O texto desse post foi copiado da fanpage oficial da Nespresso no Brasil, para ser 

exibido abaixo, na íntegra: 
Você sabia que existe um local em São Paulo em que os amantes de café podem conhecer mais 
sobre a história da bebida, aprender a fazer harmonizações com Nespresso e muito mais? 
Conheça o Nespresso Expertise Center, de cara nova em 2015: http://bit.ly/1zhvhhl  
 

 Embora o conteúdo da tabela não esteja organizado em ordem ascendente, o post em 

destaque foi o nó de maior engajamento, entre todos os demais. Praticamente as arestas de 

todos os nós estabelecem, de alguma forma, ligações com o nó da cor verde. Isso explica o 

fato de toda esta rede ter sido impactada pelos sentidos oriundos desse grande nó, no caso o 

post (Fig.72, p.248) feito pela Nespresso no dia 21 de Abril, às 14:30.   

 A pergunta que surge é: Por que esse nó criou tal número de engajamentos? Um 

engajamento causado pelo desejo em compartilhar, curtir e comentar dentro de um espaço 

discursivo ligado ao universo da marca Nespresso. A resposta pode estar nas significações e 
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sentidos endereçados pelo trabalho dos significantes em cadeia e nos valores-gradiente 

imersos nos fluxos.  
 Com base no modelo intitulado Giro Interactancial, foi possível fazer uma breve 

análise dos sentidos e significantes presentes no enunciado, postado pela Nespresso naquele 

dia. No texto do post (Fig.72), algumas palavras foram grifadas em negrito, conforme 

apresentado abaixo: 

Você sabia que existe um local em São Paulo em que os amantes de café podem conhecer 
mais sobre a história da bebida, aprender a fazer harmonizações com Nespresso e muito 
mais? Conheça o Nespresso Expertise Center, de cara nova em 2015: http://bit.ly/1zhvhhl 
(grifo nosso). 

  

 As palavras foram grifadas na tentativa de separar os significantes em jogo. Neste 

caso, há associações de significantes com as categorias dêiticas (ver Capítulo II), remetendo 

às ideias de pessoa, espaço e tempo. A palavras “local”, “São Paulo” e “Nespresso Expertise 

Center” funcionam como dimensões dêiticas de espaço no enunciado. Para Barbosa e 

Trindade [2007(2003)], os dêiticos, quando associados, operam produções de sentidos. No 

caso acima, mediante embreagens (uma das Leis Interactanciais que possibilitam a 

transferência de sentidos de uma instancia para a outra), os sentidos das palavras “São Paulo” 

e “local” aparecem, de certa forma, fundidos ao “Nespresso Expertise Center”.  
 Os demais termos, como “amantes de café” e “Nespresso” funcionam como 

dimensões dêiticas de pessoa no discurso pois, na medida em que “eles” é substituído por 

“amantes de café”, tem-se (através da função dos significantes) uma possível representação 

do consumidor da marca Nespresso para os outros integrantes do grupo, que leem e/ou se 

engajam nessa mensagem. O terceiro dêitico presente na mensagem é o de tempo, 

representado pela palavra “em 2015”.   
 Além dos dêiticos, a presença dos significantes, na qualidade daquilo que representa o 

sujeito para um outro significante (Lacan, 1998, p. 833), completa a operação de sentido 

ligada à significação necessária para a formação dos desejos. Esse “outro significante” parece 

ter uma natureza (a princípio) indefinida, até que se estabeleça uma sinalização, permitindo a 

operação de sentido através da metonímia, uma das leis da linguagem em Lacan, mas 

desdobrada por Maia (2014, p.48-64) como uma das Leis Interactanciais. Quando uma 

operação significante acontece mediante o endereçamento de sentidos-de-valor, colando estes 

a um objeto, que pode representar o sujeito, pode haver um deslizamento de significantes, 

possibilitando assim o intercâmbio de sentidos, impulsionando significações e construção de  
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significados possíveis para o reconhecimento do desejo por parte do sujeito consumidor.   

 Ainda pensando sobre o enunciado do post em questão, é possível observar alguns 

significantes típicos da vida dos sujeitos (café), significantes da marca (cursos Nespresso) e  

Dados Tabulares no Gephi 
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significantes da cultura (o ato de tomar café). Todos esses dêiticos e significantes são 

articulados na mensagem, com o objetivo de causar o desejo do consumidor Nespresso. Mas 

que desejo é este? Neste caso, o que se mostra é um desejo de consumo ligado às 

significações  envolvendo a experiência com a marca, e não uma provocação direta ao 

consumo do produto café em si. Além disso, o significado “café matéria” pode aparecer 

escuso, em segundo plano.   
 Além desse primeiro post, foram analisados também mais dois posts, publicados pela 

Nespresso em sua fanpage oficial, seguindo o mesmo critério de engajamento em ordem 

decrescente. Sendo assim, a aplicação empírica da primeira amostra, colhida em Nespresso, 

com cinco posts analisados, sendo três deles oriundos da fanpage oficial da marca e dois 

oriundos do grupo Nespresso Nestlé Brasil, criado e mantido por consumidores da marca no 

Brasil.  
    Seguindo com a análise de Nespresso, mais dois posts publicados pela marca em sua 

fanpage foram analisados. Abaixo, o texto do segundo post de maior engajamento (752 

ações), conforme análise feita via SNA - Social Network Analysis: 

Nada melhor que começar o dia com a imagem de um ambiente inspirador decorado com 
acessórios e cápsulas Nespresso. Esse é o cantinho especial que a Karina Bacchi montou 
para receber os amigos. Qual é o seu? Envie foto do seu #CantinhoNespresso nos 
comentários e inspire outros amantes de Nespresso também… (grifo nosso). 

    Novamente, aparecem no texto do post (enunciado da marca), significantes dos 

sujeitos (o “lar” - de Karina Bacchi - decorado à maneira do consumidor), significantes da 

cultura (visita dos amigos) e significantes da marca (Cápsulas Nespresso, Cantinho 

Nespresso, Nespresso Café). Além dos significantes, operando significações, há também a 

associação das categorias dêiticas de pessoa, espaço e tempo. Categorias da Teoria da 

Enunciação, ampliadas à publicidade por Barbosa e Trindade [2007(2003)].   
 Como categorias de pessoa, é possível observar, no texto e na imagem (Fig.73, p.253), 

as seguintes palavras: “Karina Bacchi”, “amigos” e “Amantes de Nespresso”. Na imagem, 

está presente também um significante associado à categoria de pessoa, uma caneca branca 

com a letra “K”, de Karina. Há no trabalho desse significante um sentido de representação do 

sujeito para os demais significantes, compondo a cena como uma enunciação da marca 

Nespresso.   

 Como categorias de tempo, é possível observa-las nos trechos “Começar o dia” 

(manhã implícito). O dêitico espaço é o que mais se destaca no enunciado, mediante as 

seguintes palavras: “ambiente inspirador decorado”, “Cantinho de Karina Bacchi”, “Cantinho 
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Nespresso do consumidor”. Embora não 

apareça aqui, de forma destacada, o 

Cantinho Nespresso do consumidor, o 

mesmo fica subentendido em um plano 

imaginário.   
 A marca, mediante associações 

operadas no enunciado, via Leis 

Interactanciais (metáforas, metonímias, 

embreagens e debreagens) e Giro 

Interactancial,  tenta “provocar” o 

consumidor no sentido de causar seu 

desejo. Desta forma, é possível 

identificar enunciações implícitas, 

dialogando de forma inconsciente com o 

consumidor. Tais mensagens podem ser 

pensadas como “Se você é amante da 

Nespresso, mostre seu cantinho!”, “Você está em débito conosco…”, “Se você ama mesmo 

Nespresso, então prove, mas não só para nós. Prove para os outros. Prove para os demais! 

Prove em sua rede”.  
  Dêiticos de espaço, de pessoa e de tempo, quando combinados aos significantes, 

parecem contribuir para o fortalecimento das significações, operadas através da peça 

publicitária, pensada por Nespresso para a rede Facebook. Como estes três primeiros posts 

são enunciados produzidos pelas marcas, torna-se importante analisar também alguns 

comentários feitos ao post. Sem dúvida, a promoção #cantinhonespresso se mostrou eficiente, 

porque conseguiu estabelecer uma articulação dos dêiticos de pessoa, espaço e tempo aos 

significantes (operados pela Nespresso) que representam os consumidores para a cultura, para 

o olhar dos outros consumidores presentes no grupo do Facebook, mas também para o grande 

Outro161 da Psicanálise.  
 No enunciado da marca, o Cantinho Nespresso se funde ao cantinho da casa que o 

consumidor mais gosta, ou se sente mais confortável, experiência associada à ideia de prazer, 

descanso, paz. Um canto no qual pode haver uma suspensão temporária do estresse diário das 

                                                
161 Cf. nota 02, página 12. 

Cantinho Nespresso de Karina Bacchi 



Capítulo V: O Café que Engaja, do Físico ao Virtual e em Rede                                                                        Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   254 

vidas agitadas dos grandes centros (contexto).  
 A imagem, acima (Fig.74), mostra vários comentários realizados nesse post. Vê-se 

que os consumidores, amantes da marca engajaram-se na ação de “mostrar seu cantinho”, 

mediante fotos das máquinas e das cápsulas Nespresso ocupando um lugar especial da casa. 

Embora Nespresso trabalhe os sentidos de uma experiência individual no consumo de café, 

estar com Nespresso no melhor canto da casa passou a ser diferente de “estar sozinho no 

melhor canto da casa”.   
 Mediante um efeito de embreagem, operado juntamente com as demais Leis 

Interactanciais como a metáfora e a metonímia, Nespresso ganha status de pessoa na 

enunciação. A debreagem, neste caso, funciona como uma articuladora, que possibilita trocas 

de sentidos entre contextos plurais de recepção (expressos pelos “Cantinhos Nespresso" de 

cada sujeito) e o universo de sentidos promovido pela marca. Assim como seu consumidor, 

Nespresso ganha uma espécie subjetividade combinada, mediante identificação, com as 

subjetividades dos consumidores.  

 Além de subjetividade, Nespresso conquista um lugar especial na casa do consumidor 

que a acolhe, a princípio, por um tempo indeterminado.   

 O terceiro post  analisado foi publicado no dia 14 de Abril de 2015 às 10:45, com o 

seguinte enunciado:  
Deguste seu Nespresso de origem 100% brasileira em casa e no escritório com o Dulsão do 
Brasil e o lançamento da Linha Profissional, o Espresso Origin Brazil: http://bit.ly/1GDZKOi . 

Cantinhos Nespresso de Consumidores 
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 Assim como nos casos anteriores, partes do texto foram destacadas em negrito para 

possível a identificação das associações dos dêiticos (pessoa, espaço e tempo) com os 

significantes ligados à marca, vida do sujeito e cultura. Os primeiros significantes evidentes 

no texto são “Nespresso” e “origem”, imersos no sintagma “Nespresso de origem 100% 

brasileira”. O primeiro, associado a uma debreagem, representa a marca do produto, que 

carrega todo um universo de significações já embutidas nas imagens da marca. O segundo 

significante está ligado ao café e atribui ao mesmo uma determinada qualidade, oriunda do 

referencial de identidade do país Brasil, carregando uma forte alusão à cultura brasileira. 

 Como o enunciado faz parte de uma estratégia de comunicação, voltada ao mercado 

brasileiro, o deslizamento estabelecido entre uma marca de café e a sua origem, no caso a 

brasileira, potencializa as significações possíveis a partir do enunciado. Outros significantes 

no texto se associam a dêiticos de espaço. Trata-se dos significantes “casa”, “Brasil” e 

“escritório”. Todos os três significantes, associados aos dêiticos e a outros significantes da 

cultura, inscrevem os sujeitos na enunciação.   
 Por exemplo, a “casa” é o lar do sujeito, no qual ele vive com sua família, local de 

descanso, de prazer. O escritório é o local onde o sujeito consumidor representado desenvolve 

sua persona profissional. Um dos pontos que chama atenção nesse enunciado é a forma de 

utilização do dêitico espaço, e do significante “escritório”, associado ao dêitico “casa”.  A 

partir do enunciado é possível acreditar que tanto o “escritório” quanto a “casa” pertencem a 

um mesmo dono. Para concluir, 

o texto sugere também, porém 

em um grau de significação 

menor, que o consumidor ideal, 

representado na imagem (Fig. 

75), é um empresário brasileiro 

bem sucedido. O link, no final do 

texto, leva o internauta ao site da 

Nespresso Business Solutions, 

uma divisão da marca destinada 

especialmente ao atendimento 

corporativo.  

 Ademais, o exemplo 

apresenta mundos duplamente 
Post de Nespresso - Nespresso Business 

Solutions 
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midiatizados, representados pelos espaços de circulação da marca, na fanpage, e os espaços 

conquistados pelas marcas na vida do consumidor.  Há, no diálogo, uma fusão de sentidos. 

Nessa fusão é possível ver as representações de desejos oriundas nos discursos das marcas 

(como o desejo da marca em cativar seu consumidor) e representações de desejos dos 

consumidores, como por exemplo o desejo de exclusividade, status e destaque.  
 Findada a análise de posts por página, é possível pensar em algumas observações 

importantes. Uma delas é a relação das mensagens com o contexto e com a cultura. Isto 

aparece muito forte, especialmente nos dois últimos exemplos. O segundo post, feito pela 

marca na fanpage oficial da Nespresso Brasil, trabalha com o contexto do lar, estabelecendo 

associações entre as máquinas e cápsulas Nespresso com os diferentes tipos de subjetividades 

dos consumidores, que abrem, na rede, as “portas e janelas” de suas casas para que o mundo 

possa observar um pedaço de sua casa, no qual Nespresso tem lugar garantido.  
 O terceiro exemplo, é também clara a utilização de significantes de marca envolvendo 

o sujeito consumidor em suas culturas e contextos. Para demonstrar o efeito do contexto 

cultural, no qual as identidades são formadas, foi selecionado um comentário feito por um 

consumidor da marca Nespresso junto ao último post analisado.   
 O texto (Fig.76) do 

consumidor revela uma certa 

desconfiança em relação ao 

café origem 100%  brasi-

leira. Logo em seguida, a 

marca Nespresso responde a 

dúvida do cliente, dizendo 

ser o café produzido no 

Brasil, mas encapsulado na 

Suíça.  O exemplo mostra que, para o consumidor, faz uma grande diferença se o café é 100% 

produzido no Brasil e não parte no Brasil e parte na Suíça.   

 Ao menos em um nível de discurso, independente se o consumidor irá de fato 

transformar seu desejo em prática de consumo, o significante “brasilidade”, quando em 

contato com outros significantes, funciona operando um sentido de representação do sujeito 

“brasileiro”. Desta forma, o significante trabalha atrelado a um certo valor-gradiente. Valor 

esse que pode interferir na significação necessária à formação do desejo. E este Desejo pode 

ser pensado sem uma ponte com o Outro. O reconhecimento e a satisfação do desejo, sejam 

Diálogo de Nespresso com um Consumidor em sua Fanpage 
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estes pensadas a partir de uma experiência individual, no caso de Nespresso, ou coletiva, no 

caso de Starbucks, precisam dessa ponte com o Outro para se legitimarem.  
 A segunda rodada de análises, ligadas à marca Nespresso, foi feita no primeiro 

momento de análise, contemplou mais dois posts com maior engajamento no mês de Abril de 

2015. Em relação aos resultados apresentados a seguir, o que muda é o tipo de rede. Os 

próximos exemplos foram extraídos, via Netvizz, do grupo Nespresso Nestlé Brasil, grupo 

criado e mantido por consumidores da marca na plataforma Facebook. Vale ressaltar aqui que 

os profissionais de comunicação da Nespresso Brasil não possuem interferência direta na 

gestão do grupo, gestão essa feita por moderadores e administradores da rede. O mesmo 

critério, métrica engajamento, das análises antes ligadas à fanpage, foi aplicado nos posts do 

grupo, resultando também em um grafo (Fig.77) representando as interações.  

 

 Diferente do grafo referente às interações na fanpage oficial da Nespresso Brasil, o 

grafo do grupo Nespresso Nestlé Brasil acima apresenta uma outra configuração gráfica. 

Porém, ambos trazem ações concentradas em torno de posts, conforme demonstrado a seguir. 

Embora o grafo do grupo Nespresso Nestlé Brasil tenha se mostrado mais homogêneo é 

possível ainda observar diferenças quanto ao tamanho e cores dos nós. Os nós maiores e mais 

escuros, localizados na parte superior, representam os posts com maior número de 

Grafo Obtido no Gephi e Referente às Interações de Consumidores no Grupo Nespresso Nestlé Brasil  
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engajamento. O post maior e mais 

escuro totaliza 104 ações (curtidas, 

compartilhamentos e comentários) 

de usuários em rede.  

 O número menor de nós, 

neste segundo grafo, se deve ao 

menor número de usuários 

conectados na rede do grupo. 

Enquanto a fanpage oficial da 

Nespresso Brasil possui aproxima-

damente 4 milhões de fãs, o grupo 

Nespresso Nestlé possui somente 

888 membros (atualização do dia 

07 de Maio de 2015, às 23:44).

 Ainda sobre os três maiores 

e mais escuros nós do grafo, foi 

feita o mesmo tipo de análise, 

realizada nos posts da fanpage 

oficial.  

 O primeiro post (Fig.78) com maior número de engajamento no grupo traz 

basicamente, no mesmo mês de Abril de 2015, o mesmo conteúdo do post publicado pela 

marca Nespresso do Brasil em sua fanpage oficial. Mas há uma diferença importante. A 

diferença está no fato de, no grupo, o post feito pela marca não ter sido publicado pela 

Nespresso, mas sim por um consumidor. Tem-se, desta forma, uma circulação da mensagem 

para além dos domínios da comunicação da marca Nespresso Brasil.  
 Esse detalhe, que pode passar desapercebido, revela relações importantes com o eixo 

central desta pesquisa. Por um lado, nota-se um processo de circulação (conceito defendido 

pelo pesquisador Fausto Neto) das mensagens. Por outro lado, há também a circulação de 

significantes e sentidos integrados a significantes sentidos do contexto cultural e das 

subjetividades dos sujeitos. A ação demonstra também relações com o processo de 

midiatização socioconstrutivista, estudada na era das interações mediadas pelas ferramentas e 

plataformas de comunicação digital.   

 A circulação movimenta os significantes que, deslizando-se, mediante um jogo 

Share de Post da Nespresso Feito por Consumidor da Marca 
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constante de associações, promovem, via Giro Interactancial, sentidos ligados às 

significações necessárias à formação dos desejos. E essa nova lógica de fluxo virtual parece 

ter também engolido a lógica presencial, estreitando cada vez mais a dicotomia real/virtual. 

Neste “todo midiatizado”, o processo de construção da realidade deve ser visto de outra 

forma, considerando a comunicação digital como uma extensão das mídias tradicionais, 

incluindo a publicidade, e das demais narrativas necessárias à vida e memória.   

 Após demonstrar a relação do post acima com os conceitos de circulação e 

midiatização, segue-se a análise do conteúdo significante das mensagens das relações 

estabelecidas entre a marca Nespresso Brasil com os seus consumidores e com a cultura. No 

caso desse último post, o texto escrito pelo consumidor possui poucos elementos.  
 “Alguém já fez algum curso lá?” é o conteúdo do enunciado posto pelo usuário do 

grupo, porém, sua ação não se encerra somente nas palavras escritas. Conforme dito 

anteriormente, a ação carrega o conteúdo de um outro post, publicado no mesmo mês, pela 

equipe de comunicação da marca Nespresso Brasil, revelando a existência de um fluxo em 

rede, uma circulação midiatizada impulsionada pelo desejo daquele consumidor em 

compartilhar os significantes, sentidos e significações da marca.  
 Ambos os posts relacionados demonstram o quanto o consumidor de Nespresso está 

envolvido com a marca, pois a maioria se interessa pelos cursos ministrados pela empresa em 

seu Nespresso Expertise Center162. Os significantes e dêiticos, já analisados no primeiro post, 

oriundo da fanpage oficial, podem ser também comparados nesse exemplo, dado que este 

último funciona como um desdobramento do primeiro enunciado analisado.   
 O segundo e último post (Fig.79, p. 260) analisado, no objetivo de compreender a 

formação do desejo midiatizado e em circulação nas redes sociais, é aquele com o terceiro 

maior número de engajamento, totalizando 81 ações (compartilhamentos, curtidas e 

comentários).  
      Abaixo, o texto do enunciado: 

Cantinho prontooo!!! Aprendendo a degustar agora. 

   Novamente, é possível observar, na mensagem, significantes associados a dêiticos. 

Conforme analisado anteriormente (análise do primeiro post de grupo), a corrente Cantinho 

Nespresso é uma das ações que mais engajam pessoas, tanto na fanpage oficial, quanto no 

                                                
162 Centro de cursos da Nespresso que visa, além de apresentar a história da marca, ensinar seus consumidores como combinar possibilidades 
de experiências com Nespresso.  
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grupo não oficial, criado pelos consumidores de Nespresso.   
 Assim como no primeiro exemplo analisado, quanto neste último, vê-se um 

desdobramento, expresso na circulação de sentidos oriundos de ações lançadas pela Nespresso  

na fanpage oficial. E isso só acontece em grande escala, porque há uma rede digital 

permeando indivíduos, que desejam expressar seus vínculos de sentido com a marca. Essas 

ligações são estabelecidas mediante jogos e rituais que facilitam as associações entre 

significantes da marca, da cultura e significantes da vida dos sujeitos. Um jogo de associações 

operado mediante Leis Interactanciais e  Giro Interactancial, conforme valores-gradiente 

envoltos no trabalho dos significantes em cadeia, desdobrados como potenciais de 

significação para causar os desejos dos sujeitos consumidores.  
 No exemplo abaixo (Fig.79), os jogos de associações se dão mediante poucos 

elementos textuais, porém elementos ricos em sentido. O significante “cantinho” é um dêitico 

de espaço associado, de forma indireta e implícita, a outro dêitico (de pessoa), estabelecendo 

extensões de sentidos com o lar do consumidor. Há, desta forma, a sinalização de um alto 

valor-gradiente, envolvendo vínculos de “pertencimento” entre o produto Nespresso coisas 

do mundo do consumidor, 

representados como significantes 

presentes em seu cotidiano. Tem-se 

assim um lar ressignificado, com 

sentidos endereçados pela marca 

Nespresso, conforme já demons-

trado. O dêitico “agora” faz menção 

ao tempo e se relaciona com a 

cultura contemporânea e a rotina 

vivida pelos consumidores do 

produto nos grandes centros, a 

exemplo de São Paulo e Nova 

York.   
 Combinados, ambos os 

significantes podem muito dizer 

sobre a subjetividade e a vida daquele consumidor. A forma de organizar os elementos no 

Cantinho Nespresso, a partir das cores e adereços presentes no local, adicionadas ao tipo de 

enunciado presente nos posts, podem revelar traços desses sujeitos consumidores, além de 

Post de Consumidor da Nespresso em Grupo do Facebook  
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como pensam ou quais valores defendem, ou seja, as mensagens revelando traços das 

subjetividades.  
 No exemplo a seguir (Fig.80), significantes do mundo do entretenimento, associados à 

cultura do espetáculo, aparecem na imagem quando o consumidor usa souvenirs ligados ao 

filme Star Wars, de George Lucas.   

 O exemplo revela uma técnica de linguagem visual muito parecida com as técnicas 

utilizadas na linguagem publicitária. E a imagem é praticamente uma fotografia publicitária, 

na qual há associações vivas entre significantes do filme (canecas), elementos significantes da 

vida do sujeito (sua casa) e elementos significantes da marca Nespresso, neste caso o design 

da máquina. O design da máquina se assemelha ao design das canecas e demais elementos da 

série, como as naves espaciais. Embora essas não apareçam explícitas na mensagem, de forma 

implícita, compõem a cena atribuindo a elas, sentidos que potencializam a significação da 

mensagem.   
 Concluído este primeiro momento de análises empíricas, que contou com o estudo de 

posts envolvendo a marca Nespresso, a próxima etapa, segundo momento de análises 

empíricas, irá analisar um novo cenário e com outras ferramentas complementares às 

ferramentas usadas no ao primeiro momento. Esse segundo momento se dará basicamente a 

partir da ferramenta Stilingue, 

seguindo a mesma metodologia, 

Análise de Conteúdo, e métodos 

utilizados no primeiro momento 

de análise.  
 De todas as ferramentas 

aqui utilizadas, a Stilingue se 

mostrou mais produtiva e potente 

para a pesquisa. A explicação 

está no fato da ferramenta ser 

originalmente brasileira e especi-

alizada em análises voltadas a 

publicações em língua portu-

guesa, em especial o Português Brasileiro. Isto representa um ganho enorme para a 

compreensão da formação do desejo atrelado ao contexto brasileiro, no qual as marcas 

Nespresso e Starbucks foram analisadas.  

Junção de Nespresso e Star Wars sob Forma de Post no Facebook  



Capítulo V: O Café que Engaja, do Físico ao Virtual e em Rede                                                                        Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   262 

 Com base na Psicanálise Lacaniana, é possível compreender o desejo como fruto de 

operações de sentidos, ligadas a deslizamentos de significantes em cadeia e pautadas em 

contextos específicos. Sendo assim, utilizar uma ferramenta de análise de dados especializada 

em análises de textos em língua portuguesa tornou os resultados mais apurados e precisos. 
 Antes de iniciar a apresentação dos resultados obtidos na análise feita com a Stilingue, 

é importante conhecer um pouco mais sobre a ferramenta. O site Tecnoblog publicou um 

texto 163  sobre a ferramenta intitulado Por dentro da Stilingue, Ferramenta que usa 

Inteligência Artificial para Resumir a Internet, no qual destaca o foco no Português Brasileiro 

como um diferencial:  

Brayan conta que o funcionamento da ferramenta em português é um diferencial e essencial 
para obter bons resultados, dedicando a tecnologia de processamento de texto para a nossa 
língua. A startup está reunindo uma série de professores brasileiros para ensinar a nossa 
língua e cultura, permitindo a estruturação do Big Data brasileiro. Atualmente, muitas 
soluções que coletam dados na internet realizam buscas simples por palavras-chave, sem 
considerar sintaxe e aspectos semânticos da língua, então elas não conseguem separar o que 
é relevante ou não. No caso da Stilingue, vários recursos, como a classificação de 
positivo/negativo, temas relacionados e os tópicos, não estariam disponíveis sem um grande 
estudo de processamento da língua. “Nossa tecnologia foi pensada e educada especialmente 
para o português brasileiro. Isso faz com que o Stilingue entenda nossa língua e cultura, 
apontando o ‘o quê’, ‘quem’ e ‘onde’ estão as conversas sobre um tema estratégico para 
nossos clientes. O mais interessante: pró-ativamente, além do que foi informado para o 
computador”, explica Milton Stiilpen Jr., sócio responsável pela tecnologia. (grifo nosso). 

 O fato da Stilingue ter sido “educada” para o Português Brasileiro e feita para 

“entender nossa cultura” fez dela a ferramenta mais adequada para os propósitos almejados 

por esta pesquisa pois, ao ser feita para compreender nossa cultura, a Stilingue foi também 

feita para compreender os desejos formados a partir dos sentidos e valores da cultura 

brasileira. Quando comparada a outras ferramentas, como a Sociograph (feita para a Língua 

Inglesa), há diferenças na entrega de resultados, mesmo após ambas serem configuradas para 

a análise de posts no Facebook e dentro de um mesmo período estipulado, entre os meses de 

Maio e Outubro de 2016.  
 Em outro artigo, intitulado Stilingue cria Ferramenta de Inteligência Artificial para 

Análise de Comportamento Online164, publicado pelo site TIinside Online, é possível observar 

novamente a importância de seu diferencial, atrelado à análise semântica do Português 

Brasileiro:  

                                                
163 https://tecnoblog.net/189060/stilingue-resumo-internet-ia/ |  Acesso em 11 de Dezembro de 2016, às 08:30 hs. 
164 http://convergecom.com.br/tiinside/webinside/estrategia/04/12/2015/stilingue-cria-ferramenta-inteligencia-artificial-para-analise-de-
comportamento-online/ | Acesso em 11 de Dezembro de 2016, às 08:32 hs. 
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Além da inteligência artificial voltada ao português, o software também inclui um ranking 
inédito de influenciadores capaz de olhar além das métricas comuns de followers e likes. Para 
isso, a Stilingue analisa e interpreta cada texto publicado e prioriza quem corresponde mais 
com o tema de interesse dos clientes. "Muitas vezes, vemos que celebridades e famosos não 
tem afinidade com o assunto desejado por nossos clientes e, por isso, não deveriam ocupar os 
primeiros lugares no ranking. Isso é levado em conta no nosso software, que lê os textos e dá 
notas para a afinidade por tópico. Com isso, chegamos a um ranking valioso para quem 
procura porta-vozes poderosos e acessíveis, fora do círculo comercial já saturado", ressalta 
Helcer. Para ele, quando se fala em Big Data, percebe-se que o grande desafio para o Brasil 
não está no alto volume nem demanda por velocidade da informação, mas em como lidar com 
a variedade de dados e os chamados dados não estruturados. Ainda de acordo com o executivo, 
atualmente, cerca de 75% dos dados no mundo estão dispersos e não interpretados, entre 
notícias, posts, respostas abertas de pesquisas, protocolos de atendimento e outros formatos. 
"Em outros países, o computador está aprendendo bem a ler e falar inglês. Estamos agora 
reunindo ótimos professores brasileiros para ensinar a nossa língua e cultura. Sem isso, não 
teremos acesso à parte significativa do Big Data brasileiro", acrescenta. (grifo nosso). 

 A possibilidade de fazer uso deste diferencial contribuiu muito com a metodologia 

Análise de Conteúdo, e com os métodos empregados, pois tornou mais fiel, à cultura e ao 

contexto brasileiro, o resultado das análises qualitativas. E em meio ao resultado obtido, foi 

preciso empreender esforços na compreensão das operações dos significantes e os valores-

gradiente a eles ligados. Valores esses que variam conforme o contexto, sustentado em 

referenciais de tempo, espaços e identidades de indivíduos formados em meio a esses 

referenciais e contextos.  
 Para que o segundo momento de análise fosse organizado, o mesmo foi estruturado 

conforme a segunda parte da planilha (Fig.01165). Na imagem, é possível observar novamente 

a divisão do segundo momento de análises empíricas em dois períodos de tempo, originando 

duas amostras. A primeira amostra, referente ao primeiro período, do segundo momento de 

análises empíricas, foi obtida através da “Pesquisa Express”, na ferramenta Stilingue, e 

compreende o período que vai do dia 01 de Maio ao dia 31 de Outubro do ano de 2016. O 

segundo período, do segundo momento de análises empíricas, foi obtido a partir de uma outra 

modalidade de pesquisa oferecida pela Stilingue, a “Pesquisa Personalizada”.  
 A “Pesquisa Personalizada” oferece uma série de outras métricas, imprescindíveis aos 

propósitos desta tese. Variáveis como “Termos no Tempo”, “Ranking de Influenciadores” e 

“Quem está Falando” não eram tratados da mesma forma na “Pesquisa Express”. O segundo 

momento de análises empíricas foi dividido porque a modalidade “personalizada”, da 

pesquisa no Stilingue, não oferecia, na data de coleta, a possibilidade de capturar dados 

retroativos. Esta modalidade de pesquisa passava a funcionar a partir do momento em que o 

filtro era configurado, sendo assim, foi necessário aguardar ao menos três dias para iniciar a 

                                                
165 Dado o pequeno tamanho da fonte na planilha, a mesma foi adicionada à seção “anexos”. 
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análise das amostras colhidas. Atualmente, a Stilingue passou por uma atualização e já 

contempla a captura de dados retroativos.  
 Tanto a modalidade “express”, quanto a modalidade “personalizada” apresentam 

muitas variáveis, úteis a diversos tipos de finalidades. Para que houvesse um delineamento, 

em função do espaço destinado a uma tese de doutorado e também do tempo necessário para 

se tratar e interpretar os dados, o trabalho empírico se estruturou basicamente conforme duas 

métricas da Stilingue: +Quentes e +Comentadas, na modalidade “Pesquisa Express”. Dento da 

modalidade “express”, foram analisados 06 posts, classificados em ordem de grandeza, 

segundo as métricas citadas.  
 A configuração se deu da seguinte forma:  

 Primeiro período, do segundo momento de análises (Pesquisa Semestral Express) 

•  1o +Quentes e 1o +Comentados, referentes à palavra “Café”, totalizando 02 
posts referentes ao termo; 

•  1o +Quentes e 1o+ Comentados, referentes à palavra “Nespresso”, totalizando 
02 posts referentes ao termo; 

•  1o +Quentes e 1o +Comentados, referentes à palavra “Starbucks”, totalizando 02 
posts referentes ao termo. 

 Segundo período, do segundo momento de análises (Pesquisa Semanal Personalizada) 

•  Exploração de resultados oriundos de outras métricas, a serem apresentadas 
adiante. 

 Embora o primeiro momento de análises empíricas tenha se limitado somente ao SNA 

- Social Network Analysis e algumas ferramentas (que se repetem como complementares no 

segundo momento), a metodologia utilizada no segundo momento de análises empíricas foi a 

mesma, a Análise de Conteúdo, porém com uma incrementação em termos de ferramentas e 

métodos não presentes no primeiro momento de análises empíricas. Desta forma, tanto o 

primeiro momento, quanto o segundo, buscaram respeitar o protocolo principal desta 

pesquisa. 
 Os posts resultantes das ferramentas utilizadas foram analisados basicamente segundo 

dois critérios principais: 1) Análise do conteúdo do texto do post; 2) Análise do conteúdo dos 

comentários feitos aos posts, visando identificar em ambos as operações de sentidos, movidas 

por significantes e seus valores-gradiente, atrelados às significações necessárias à formação 

dos desejos. A partir daí buscou-se compreender as razões pelas quais houve um maior 
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engajamento em alguns posts, levando-os a ocuparem a primeira, a segunda e a terceira 

posição, dentro das métricas utilizadas.  
 Seguindo com a apresentação dos resultados, serão agora apresentados os posts 

+Quentes e +Comentados, para os termos Café, Nespresso e Starbucks. Antes de ir 

diretamente aos posts, é necessário compreender como as pesquisas foram configuradas na 

Stilingue. Isso ajudará o leitor  a entender o funcionamento da ferramenta e também o 

funcionamento dos contextos semânticos ligados a cada marca e o contexto semântico da 

palavra “Café”, não buscado de forma associada, a nenhuma das duas marcas.  
 A imagem a seguir (Fig.81) mostra a primeira ação de configuração para a busca 

“express”, feita para os três termos e iniciando pelo primeiro deles, o termo “Café”. A mesma 

modalidade de gráficos  foi também obtida, mediante filtros correspondentes, para os termos 

“Nespresso” e “Starbucks”.  

 Na imagem abaixo, é possível observar que foram considerados todas as modalidades 

de sentimento, positivo, neutro e negativo. Foram consideradas também publicações em dois 

canais: rede “Facebook em si” e “Comentários no Facebook”. Em “Locais”, optou-se por 

todos os estados do Brasil. Em “Tipo de Postagem”, a configuração se deu no sentido de obter  

 

postagens em texto, imagem e vídeo, conforme os ícones. Em “Gênero”, homens, mulheres e 

empresas foram incluídos. Em “Dispositivos”, mobile e desktops. No menu “Intervalo de 

datas” é possível observar o período de seis meses, no qual foi configurada a “Pesquisa 

Primeira Tela de Configuração da Busca Express na Stilingue 
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Express”.  
 Ao clicar em “Pesquisar”, o sistema retornou as telas seguintes (Fig.82), com os  

 

Tela do Stilingue com Resultados da a Busca Express para o Termo “Café” 
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resultados para a palavra “Café”. O cabeçalho da imagem traz primeiramente os números 

referentes ao universo da pesquisa. São eles: 22.671 publicações na base, coletadas como 

relevantes para a estruturação dos dados mostrados acima. Das 22.671 publicações, 831 se 

deram no mês de Outubro, último mês do período escolhido para a análise. O segundo campo, 

abaixo do número de publicações, se refere às informações inseridas anteriormente na 

configuração do filtro.  
 Os gráficos, apresentados no item “Distribuição por”, trazem o montante de 

publicações divididas por gênero, interesse, sentimento e dispositivos. Todas as áreas dos 

gráficos são “clicáveis”, possibilitando acessar outras camadas de dados, referentes à divisão 

clicada. É possível também exportar para Excel praticamente todos os dados apresentados. 

Isto facilita análises posteriores a partir dos dados trazidos pela Stilingue.   
 No caso das pesquisas feitas para esta tese, todas as áreas dos gráficos foram 

exportadas para Excel, porém somente algumas serão utilizadas aqui, dado o grande volume 

de planilhas obtidas. Caso se o leitor deseje obter todas as planilhas, poderá enviar um e-mail  

para damaia@internucleos.com.br, solicitando o material.  

 Um dado curioso, acerca do termo “Café”, pode ser observado no gráfico sobre 

gênero. De todas as 22.671 publicações, 15.254 delas foram feitas por empresas de diversos 

segmentos, que citaram ou compartilharam, em algum momento, o termo “Café”, no 

Facebook. Entre estas empresas estão também Starbucks e Nespresso, porém estas serão 

analisadas, de forma dedicada, mais adiante.  
 A segunda tela (Fig.83, p.268) mostrada pela Stilingue, para a mesma configuração de 

busca, apresenta as três primeiras publicações/posts, segundo as métricas +Quentes e 

+Comentadas para a busca pelo termo “Café”. A primeira métrica classifica as publicações de 

maior repercussão na internet, no caso aqui repercussão dentro da rede social Facebook, 

previamente configurada no menu canal. É possível também obter o mesmo tipo de pesquisa 

para outros canais como o Twitter e o Instagram, porém estes não fazem parte desta pesquisa. 

 A primeira publicação (Fig.84, p.269) mais quente para a palavra “Café”, segundo a 

Stilingue, no período semestral (Busca Express), foi um post feito, no dia 30 de Outubro de 

2016, pelo cantor Chris Leão, em sua fanpage oficial. O post apresentava, na data de coleta 

dos dados, dia 27 de Novembro de 2016, aproximadamente 9.000 curtidas, 73 

compartilhamentos e 255 comentários. A fanpage tinha aproximadamente 1.156.329 

seguidores. O texto da publicação, acompanhado de uma foto do cantor com uma xícara de 

café, é um convite (imaginário) aos internautas para adentrar à sua casa para, lá dentro, tomar 
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um café ou “talvez” um banho com o cantor.   

 A seguir, o texto original da publicação, acompanhado de dois emoticons, seguido  

pelo endereço do perfil do cantor no Instagram. O primeiro dos emoticons é a representação 

de um “diabinho”. O segundo parece ser a representação gráfica de algo muito engraçado, que 

pode fazer o internauta chorar de tanto rir:  

 
gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? (ou um banho…) Instagram: @chris_leao 

 Assim como se deu na análise dos conteúdos dos posts, no primeiro momento de 

análises empíricas, alguns termos dos textos das publicações foram grifados, buscando 

identificar, mediante uma relação de sentido e valor, as operações dos significantes em 

cadeia, bem como a relação destes com os valores-gradientes das significações, e a 

perspectiva sobre a formação dos desejos envolvidos nos enunciados e enunciações.   

Tela do Stilingue com Resultados dos Posts + Quentes |  Busca Express para o Termo “Café” 
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 O mesmo foi feito para a 

análise dos conteúdos presentes nos 

comentários, postados por outras 

pessoas nas publicações, gerando 

assim interações e circulação dos 

sentidos ligados às publicações. As 

análises do conteúdo, de cada post, se 

deram em dois momentos. Primeiro, a 

análise do texto e da foto (quando 

havia) do post matriz. Em seguida, a 

análise dos conteúdos dos primeiros 

comentários aos posts.  
 Voltando à análise da primeira 

publicação, na métrica +Quente do 

Stilingue, é possível observar que os 

termos “gostaria”, “entrar”, “tomar” e 

“banho” carregam em si uma alusão a 

algo desejável. O primeiro termo, 

“gostaria”, integra a pergunta feita 

pelo cantor como um certificador 

acerca da vontade dos outros em executar uma ação, neste caso, uma alusão erótica e 

imaginária a tomar um café e depois tomar um “banho com cantor”, visto como desejável 

pelos fãs (ver comentários).   
 O segundo termo, “entrar”, faz alusão a uma possível penetração na intimidade do 

outro, mediante a inserção de um importante dêitico de espaço no enunciado: a casa. Esse 

dêitico de espaço foi  também percebido, como importante, no primeiro momento de análises 

empíricas, quando foi analisado a campanha Cantinho Nespresso. Tem-se então que o lugar 

“casa” é um significante, e ao mesmo tempo, palco para importantes manifestações de 

sentidos atreladas, de forma direta, a diferentes tipos de desejos e identidades. E a mesma 

lógica é percebida nos textos deste último post, tido pela Stilingue como o mais quente para a 

palavra “Café”, em um período de 06 meses.  
 O terceiro termo, “tomar”, faz referencia ao ato de beber algo, seja esse algo um café, 

uma cerveja ou um medicamento. Quando associado ao café, seu sentido, na maioria das 

Post de Chris Leão em sua Fanpage | Mais quente na Stilingue 
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vezes, está ligado a uma experiência de prazer. A associação entre os significantes “tomar” e 

“café” mostra o quanto os sentidos dos significantes operam significações que podem afetar a 

formação dos desejos. A associação dos dois termos citados no post fez emergir outros 

significantes atrelados a significações com altos valores-gradiente. Se, em vez do café, Chris 

Leão convidasse seus fãs para tomar uma xícara do medicamento amargo Óleo de Fígado de 

Bacalhau, certamente a significação construída ganharia outros contornos, com outros 

gradientes, afetando de formas diferentes, os desejos.  
 Por fim, o último termo destacado, “banho”, abre as portas para a formação dos 

desejos de natureza erótica. E o valor-gradiente da significação “banho com Chris Leão” já 

carrega uma significação prévia a favor do cantor, que se enquadra nos padrões de beleza 

atuais e é desejado eroticamente por fãs de ambos os sexos.  
 Em meio a isso tudo, há um outro dado importante a ser considerado, que é o fato do 

cantor, para ilustrar o post, ter se apoderado de uma fala da personagem Dona Florinda, do 

seriado Chaves. Essa hibridização de sentidos, entre aquilo que diz a personagem e aquilo que 

o cantor quis passar, possibilita um ganho de sentido complementar, porque utiliza uma 

espécie de estrutura já consolidada e conhecida por todos. E, na fala da personagem Dona 

Florinda, há também uma alusão indireta, pelos significantes do discurso romântico, ao 

caráter erótico, evidentemente em menor intensidade, porque o convidado, para adentrar à 

casa, é o professor Girafales, outro personagem do seriado e namorado de Dona Florinda.  
 Findada a análise do texto e imagem do post, é o momento agora de apresentar o 

resultado das análises do conteúdo dos comentários, produzidos pelos fãs do cantor ao longo 

do período no qual foi obtido a amostra. Os três primeiros comentários mais relevantes neste 

post, segundo o critério166 do Facebook e em ordem crescente, foram:  

1) Já que eu não gosto de café , prefiro um leitinho msm ( se é que vc me entende ), e dps um 
banho; 

2) Olha isso C. S* Já quero tudo banho, café, janta, almoço Resumindo.... QUERO 
TUDOO; 

3) M. C* eu aceito o banho! Com toda a certeza! (E um cafezinho depois tbm, pq ninguém é de 
ferro. 

 Na apresentação acima, os nomes das pessoas (*) foram abreviados por questão de 

privacidade. As palavras grifadas em negrito são consideradas importantes para a análise, 

porque expressam relações de sentido entre o café e a cultura. Ademais, essas relações de 

                                                
166 Posts com maior atividade, entre os demais. 
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sentido acontecem permeadas por dêiticos de pessoa, espaço e tempo nos enunciados e nas 

enunciações acima.  
 No primeiro comentário, o termo “eu” é uma embreagem e inscreve a identidade da fã 

do músico, seguida pela afirmação “não gosto de café”. Tem-se aí uma relação de sentido 

possibilitada via Leis Interactanciais, operando o Giro Interactancial (Fig.22, p.120) da 

seguinte maneira: O significado, ligado ao café, perde valor-gradiente na enunciação, porém 

esse valor é enviado, via metonímia e embreagem, ao significante “leitinho”, que aparece no 

texto como uma expressão máxima do desejo, atrelado à fantasia, da fã, que se abre 

completamente ao seu ídolo na enunciação. Apesar do café ter aparentemente perdido valor-

gradiente, na enunciação presente no comentário, é importante afirmar que foi a construção 

prévia de sentidos, em torno do termo “Café”, que possibilitou o aparecimento dessa segunda 

enunciação, operada a partir da redução do valor-gradiente do “Café”. O termo, que antecede 

o significante “leitinho”, é “prefiro”, reforçando um sentido ligado ao desejo expresso pela fã 

na mensagem.   
 Os termos “vc” e “me” são também dêiticos de pessoa. No primeiro caso, à pessoa do 

músico, e no segundo caso, à pessoa da fã. Por último, os termos “dps”  e “banho" são 

respectivamente dêiticos de tempo e de espaço (alusão indireta a banheiro). O primeiro 

sinaliza o que, na fantasia da fã, aconteceria depois de ato sexual com sentido “pornográfico”. 

O termo “banho” faz uma relação indireta a dêiticos de espaço carregados de sentidos, como 

por exemplo o banheiro ou uma banheira de hidromassagem.   
 Outra análise da significação possível, obtida a partir da enunciação, está no fato dela 

trazer, de forma implícita, os sentidos de dois ápices de gozo, um após o outro, dividido pelo 

termo “depois”, enquanto um dêitico de tempo. O primeiro ápice de gozo, representado pelo 

significante “leitinho” é o ápice de um ato sexual, mas o ápice de gozo do “outro”,  neste 

caso, o do músico. E isso parece ter muito valor para a fã. O segundo ápice de gozo 

representado é o da fã, que faz uso do significante “banho” como dêitico indireto de lugar 

(banheiro). No comentário ao post, o texto termina com três emoticons. Um coração, 

representação de amor,  e os demais representando risos e uma piscadinha.  
 O segundo comentário mais relevante, segundo a métrica Top Comments do 

Facebook, no mesmo post já analisado, apresenta seis termos importantes. Assim como no 

primeiro comentário, tais termos se ligam também, de forma direta ou indireta, aos dêiticos de 

pessoa, espaço e tempo. Os termos, são: “Já” “quero”, “QUERO”, “tudo”, “TUDOO”, 

“banho”, “café”, “janta”, “almoço” e “Resumindo…”.  
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 No início e no fim do texto, há duas junções de termos, formando dois sintagmas. O 

primeiro é “Já quero tudo” e o segundo é “QUERO TUDOO”, fortemente carregado de 

sentido na enunciação. No caso dos termos isolados, é possível observar que os termos “já” e 

“Resumindo…” são dêiticos diretos de tempo, porque revelam um sentido ligado à ansiedade, 

resultado de uma urgência de desejo” da fã.   
 Os termos “banho”, “café”, “janta” e “almoço” funcionam como dêiticos indiretos de 

lugar, trazendo implícitas imagens dos lugares onde essas atividades são realizadas. Os termos 

“tudo” e “TUDO”, embora tenham a mesma grafia para a fã, são significantes diferentes. 

Porém, ambos podem participar, quando associados, de significações ligadas ao sentido da 

possibilidade de total completude e satisfação do desejo. Já os sintagmas “Já quero tudo” e 

“QUERO TUDOO” aglutinam dêiticos diretos de pessoa e revelam o sentido da urgência do 

desejo desta outra fã, que possui também uma cadeia de significantes em operação nos 

diálogos, porém uma cadeia que se comporta de forma diferente da primeira, porque sua 

formação provavelmente se deu em um outro contexto.   

 Cada sujeito é diferente dos demais, cada indivíduo possui uma identidade única, 

porém o mecanismo de formação do desejo, a partir de sentidos, valores sociais e valores-

gradiente de significação, imersos em um processo de linguagem, é algo comum a todos. O 

que vai dar o tom de diferenciação são os sentidos endereçados pelos significantes e a forma 

com a qual tais significantes operam em conjunto com outros significantes.   
 Após a análise do post (e seus comentários) na métrica +Quentes do Stilingue, é o 

momento de analisar o post mais comentado, na métrica +Comentadas. O modelo de análise é 

exatamente o mesmo do post anterior. O que muda é o conteúdo das publicações. A imagem a 

seguir (Fig.85) é uma “fotografia” da tela do Stilingue e traz o resultado da pesquisa, após 

clicado no link +Comentadas.   

 A amostra e gráficos iniciais (Fig.82, p. 266) são os mesmos mostrados no inicio da 

apresentação dos resultados, pois os gráficos se referem à amostra e universo de dados. O que 

vai mudar é a métrica, que passa a ser agora a métrica +Comentadas, mas com outros 

resultados.  

 Diferentemente da primeira métrica, os posts mais comentados, segundo a métrica 

+Comentadas do Stilingue, possuem textos mais extensos. O primeiro post foi publicado pela 

fanpage Gina Indelicada, uma página de humor, que não pertence à marca de palitos Gina.  
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 A seguir, o texto extraído do post: 

Fala do autor da fanpage Gina Indelicada: 

Gente!!!!!!!!!! :O :O Aconteceu uma coisa muito engraçada! kkkkkkkkkkkkkkkkkkk Na 
semana passada, eu prometi que postaria sempre HISTORIAS ANONIMAS de mulheres 
aqui na página. Mas acabei nem dando sequencia aqui, postei só no meu grupo secreto. 
Ontem, um HOMEM me mandou uma HISTÓRIA SECRETA e disse que isso aconteceu 
entre ele E UMA LEITORA DA MINHA PÁGINA. Como o babado é forte, resolvi postar 
aqui. Mulher, se identifique! Que bafãoo! kkkkkkkkkkkkkkkk Leiam o post abaixo e vejam 
se é sobre vcs: 

Fala do internauta, que mandou a história para a fanpage Gina Indelicada: 

Resultado Stilingue Busca Express | Mais Comentadas para o Temo “Café”  
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"Estava eu curtindo o carnaval em uma cidade do interior de Minas Gerais no qual é um 
carnaval de rua quando no domingo eu e meus amigos curtindo a festa eu encontro uma 
policial, loira, olhos verdes, 1,82 de altura com aquela farda, foi atração a primeira vista kkk, 
ela lá parada em serviço olhei bem no fundo daqueles olhos verdes e dei um sorriso mas ela só 
me deu um olhar mas frio que tudo, aí beleza fui curtir o dia de carnaval e não vi mais ela no 
dia só que fiquei com aquela mulher na cabeça, a mulher já era linda e fardada ainda. Aí na 
segunda feira de carnaval já era umas 18:00 eu encontro com ela parada em cima de uma 
estrutura da Pm rodeada de pelo menos 5 pms homens e olhei de dono para ela, sorri e ela fez 
um gostinho com a boca que era o que eu precisava, mas agora como chegar em uma policial 
rodeada de outros policiais ? Então dei a cara a tapa e encostei no policial que estava a baixo 
dela e perguntei "senhor, eu vou preso se xavecar uma policial em serviço?" dai ele respondeu 
"tenta a sorte", então olhei pra cima e dei um oi pra ela, más novamente ela foi seca e só 
acenou positivamente com a cabeça, aí resolvi ir bater perna depois daquilo umas 3 horas 
depois eu voltei a passar no lugar no qual ela estava o Pm que tinha perguntado a ele me 
puxou e falou "Você me deve essa X" e catou meu braço e escreveu um telefone nele e 
mandou eu circular, NOSSA SENHORA, eu parecia criança quando ganhava um doce, corri 
lá no hotel que estava peguei o celular e adicionei o número é batata era ela, toda linda, 
mandei um oi mas ela só foi me responder horas depois pois estava ainda em serviço e 
começamos a conversar e ela me solta "olha eu já tinha te achado um gatinho mas não podia 
fazer nada aquele dia que você me encarou, estava a serviço e não podia dar bandeira mas 
você ter ido lá no meio daqueles pms me dar oi, minha vontade era ter te dado oi na mesma 
hora mas também não podia e quando vi você indo embora, achei que você tinha desistido e 
até me queixei com meu colega, foi por isso que ele te agarrou e anotou meu telefone, vamos 
nos ver amanhã TERÇA, só trabalho até meio dia" mas aí o papo começou a esquentar 
demais e no fim ela já me pegaria na porta do hotel de carro e iríamos pro motel , nossa 
senhora, amanheceu tomei aquele café da manhã reforçado e fiquei esperando a mensagem 
dela, deu 13:00 ela disse que estava lá na porta e o comprimento já foi um beijão encaixado 
na boca e aquela deusa fardada, eu estava no céu… Bom vamos lá ao desfecho…! Chegamos 
no motel já começou aquela pegação, farda pra um lado minhas roupas pro outro, aquela 
preliminar mais quente que o verão do Rj, aí percebi uma coisa HAHA ela começou a querer 
ter domínio do momento, me segurar forte, arranhar, eu tenho 1,89 mas ela também era alta e 
forte e foi indo aquela loucura toda, sabe lá quanto tempo de um sexo maravilhoso aí cai na 
bobeira de falar "põem sua farda, meu tesão em você só aumenta com ela”. Gina, ela topou e 
entrou no personagem, foi lá no banheiro colocou toda a vestimenta dela e saiu com aquela 
roupa e uma cara de safada que ave maria, que trem bom, MAS aí ela nessa brincadeira 
"você foi um mal menino...) foi pra cima e enquanto me beijava ela não me algemou ? PQP 
eu olhei espantando pra ela e ela só deu um sorriso e falou "calma gatinho" e começou a 
fazer um striptease QUE NUNCA VOU ESQUECER, e voltamos ao terceiro, quarto round 
sei lá e tiro porrada e bomba os dois exaustos ela perguntou se queria tomar banho com ela, 
respondi que sim e ela foi em direção a roupa dela e o que aconteceu ? Ela já era branca 
ficou da cor de leite, olhou pra mim e falou "a chave da algema não está aqui!" Pqp eu 
comecei a suar frio, meu Deus eu já estava suado mas comecei a ter uma sudorese gigantesca 
aí ela me fala: "vou lá na cidade na tenda da polícia e pego a chave e já volto aqui" Nossa aí 
eu que fiquei branco, falei que de jeito nenhum ela iria sair daquele quarto, que ela iria me 
deixar lá, eu ia ter que pedir ajuda, eu já via a cena eu gritando socorro pelado e algemado. 
Pqp. Aí ela me fala "Rlx gatinho vou lá e volto pra gente brincar mais" brincar? Nessa hora o 
Jr. que estava todo feliz já estava todo escondido. E ela foi, eu fiquei lá pelado, meu celular 
na calça, a calça jogada lá num canto e fiquei lá a única coisa que meu braço alcançava era o 
telefone do motel, isso já era umas 17:00 e deu 17:30, deu 18:00 nada dessa mulher voltar, 
eu só sabia rezar, imaginar o que iria falar para a mulher que atendesse o telefone, aí deu 
18:40 a bendita porta abre, era ELA, rindo de doer a barriga e falou:" Achou que eu não viria 
né gato? Fui lá, peguei a chave, enrolei um pouco, passei na padaria pra comprar uns pães 
de queijo e fiquei imaginando como você estava neste tempo e rindo sozinha kkkkkkk" QUE 
FILHA DA PUTA. Aí ela me soltou, comemos as coisas que ela trouxe, ainda fomos tomar 
o banho inicial e finalizamos de novo no chuveiro, nisso ela me deixou no hotel, nos 
despedimos por que ela era de Belo Horizonte e estaria indo embora na quarta e eu também 
iria viajar  Ps. Hoje nos temos adicionados em redes sociais e ela é sua leitora HA HA e 
quando ela ler irá na hora me ligar, tenho certeza. Depois disso não nos encontramos mais 
pessoalmente, mas já combinamos no feriado de novembro eu ir lá em BH .  
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Fala do autor da fanpage Gina Indelicada: 

"Marquem aqui azamiga que curtem um bafão! kkk Essa história é a prova viva de que 
quando um homem se depara com uma mulher de atitude, ele nunca esquece! kkkkk  

 Assim como no post anterior, há dois lugares de expressão das subjetividades. O 

primeiro deles é o texto do autor da página. O segundo lugar é o espaço de comentários, onde 

os internautas expressam suas subjetividades.  O texto acima, apesar de haver dois sujeitos 

que enunciam, é uma iniciativa do primeiro, o autor da fanpage Gina Indelicada no 

Facebook. Este post recebeu, ao todo, conforme dados do Stilingue e do Facebook, mais de 

25.000 curtidas, 261 compartilhamentos e 16.000 comentários  até o dia da coleta, 27 de 

Novembro de 2016. Atualmente, dados de 13 de Dezembro de 2016, o post já conta com mais 

de 24.000 comentários, um crescimento de 8.000 comentário em menos de um mês. Um 

número bastante significativo para a métrica +Comentadas. A fanpage tinha, no dia da coleta, 

mais de 6 milhões de seguidores.   
 Vale ressaltar que, no caso de curtidas e seguidores, não é possível precisar ao certo o 

número de social bots envolvidos, ou se há, porque trata-se de números muito grandes para se 

executar uma filtragem manual, baseada em padrões. Para a análise de posts isto foi possível, 

porque a evidência de social bots pode ser dada a partir da análise do conteúdo e de padrões 

de ações ligadas a esses robôs. Este tema será retomado no próximo capítulo.  
 A análise do conteúdo mostrou também que posts contendo uma estória, ou história, 

em forma de narrativa, recebem muito mais comentários, se comparados aos demais posts. E 

isso se deve ao fato das narrativas contemplarem um maior número de representações ligadas 

a papéis sociais e ações de personagens, com identidades baseadas em personas, representadas 

nos dêiticos de pessoa, como a da Policial Militar, do Policial Militar, como adjuvante, e do 

folião, que vive a estória em um contexto de tempos e espaços inscritos na trama e 

representados por dêiticos associados a significantes em cadeia.  
 Ainda sobre o conteúdo do texto acima, foram novamente grifados em negrito as 

palavras que remetem, de forma direta ou não direta, a dêiticos de pessoa, espaço e tempo, 

visando compreendê-los como significantes associados aos dêiticos e a valores-gradiente. 

Como a massa de dados é bem maior nesse segundo post, foram escolhidos, ao longo do 

texto, termos e sintagmas mais significativos para a compreensão dos valores-gradiente, e 

então ser possível proceder à análise. Como a forma de análise para os demais termos é 

similar, julgou-se desnecessário realizar a mesma análise para todos os termos do texto, pois 

demandaria muito espaço em uma tese de doutorado.  
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 A escolha das palavras de maior incidência, como dêiticos, se deu mediante uma 

filtragem, através da ferramenta chamada Nvivo, que estabelece porcentagens de incidência 

das palavras nos textos. No caso do post em questão, essa filtragem foi feita também para os 

primeiros 200 comentários, extraídos da fanpage Gina Indelicada por meio do Netvizz, uma 

outra ferramenta dedicada à extração de dados do Facebook.   

 Após coletada, a massa de dados entregue pelo Netvizz foi tabulada no Gephi e 

exportada para o Excel. Do Excel, os dados foram importados pelo Nvivo, que gerou uma 

nova planilha (Fig.86), contendo as palavras de maior incidência. Para a análise, foram 

descartadas preposições como “que”, “se”, etc. Na tabela, o número de incidência significa 

quantas vezes as palavras apareceram no texto do post e no texto dos 200 comentários mais 

relevantes. Com base na estatística acima, as palavras de maior incidência, em ambos os 

lugares (post e comentários) de expressão de subjetividades e desejos dos indivíduos, são 

“ela/elas”, “você”, “mulher” “ele”, e “dia/dias”. As palavras grifadas funcionam nos textos 

como dêiticos de pessoa, as quatro primeiras, e tempo, “dia/dias”.   

 

Tabela Gerada pela Ferramenta Nvivo  
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 A incidência destas palavras, no texto narrativo, demonstra o quanto a significação 

girou em torno da relação entre três personagens, o folião, a policial, que estava a trabalho do 

dia do carnaval, e o policial, adjuvante na trama. A estória deixa dúvidas em relação a sua 

autenticidade, dada a incidência de alguns clichês no texto. A algema, antes trancada e sem a 

presença das chaves, e o fetiche  do homem, expresso na indumentária da policial, são clichês 

muito comuns em contos eróticos. Nos contos, esses clichês funcionam como significantes 

ligados à fantasias sociais, presentes no senso comum.   

 E os dêiticos, fazem parte do suporte (linguagem), no qual essas fantasias são 

experimentadas em uma dimensão imaginária, atrelada ao desejo. Na trama, dêiticos de lugar, 

como o hotel, o motel, a rua de uma cidade do interior de Minas Gerais, onde acontece o 

carnaval, aparecem também como elementos que contribuem na formação dos valores-

gradiente, pois operam sentidos que potencializam significações ligadas à fantasia do autor e 

também à fantasia dos leitores. E é esta uma das razões pelas quais este post surge como o 

mais comentado, dentro da amostra coletada para a palavra “Café”.  
 Mas como justificar a relação disso tudo com o significante “Café”? Embora o texto 

não seja construído tendo como foco central uma discussão acerca da bebida, a mesma 

aparece como um segundo adjuvante na trama. Em uma das passagens, o autor anônimo 

afirma:  

“…mas aí o papo começou a esquentar demais e no fim ela já me pegaria na porta do hotel 
de carro e iríamos pro motel , nossa senhora, amanheceu tomei aquele [café da manhã 
reforçado] e fiquei esperando a mensagem dela, deu 13:00 ela disse que estava lá na porta e 
o comprimento já foi um beijão encaixado na boca e aquela deusa fardada, eu estava no 
céu…” 

 O “café da manhã reforçado”, aparece não como “café em si”, enquanto grão moído. 

O sentido do mesmo é transferido, via Giro Interactancial, para uma outra dimensão de 

sentidos: a dos estimulantes. O “café da manhã reforçado” pode nem conter o café em si, mas 

o que está em jogo é a transferência dos sentidos do café para um outro fim, o de aguentar e 

ou “dar conta” da situação de gozo, bem como as expectativas do rapaz em relação ao gozo, 

que estava por vir.   
 Na passagem, o significante café está indiretamente associado a dois dêiticos, o de 

tempo “manhã” e os dêiticos de lugar, representados pelos termos “hotel”, onde ele faz a 

refeição, e “motel”, para onde ele irá em seguida com a policial militar. Embora nem tão 

presente como termos mais citados no texto e nos comentários, os dêiticos de lugar, 

associados ao trabalho dos significantes, desempenham um papel primordial na produção de 
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sentidos da trama.   
 Ainda sobre os dêiticos de lugar, há um outro dado curioso. Há uma relação entre este 

post, mais comentado na amostra, e o post “mais quente, entregue pela Stilingue na métrica 

+Quentes. Tal relação se concretiza sob vários aspectos: 1) Há uma carga de erotismo em 

ambos os exemplos; 2) Dêiticos de lugar, como o motel, o hotel, a casa e o banheiro/banho, 

dos, e nos, respectivos lugares, participam do suporte da trama atrelados a um alto valor-

gradiente. No post publicado pelo músico Chris Leão, a ideia do banho, que supostamente 

aconteceria no banheiro, aparece também com alto valor-gradiente para a criação de diversas 

significações, afetando, de uma forma ou de outra, o desejo das fãs pelo músico. No segundo 

post, é também no banheiro que se repete a segunda cena de gozo, antecedida pelo período de 

tensão, vivido pelo rapaz preso nas algemas e liberto posteriormente pela policial.  
 Para concluir a análise desta segunda publicação, colhida a partir da busca pelo termo 

“café”, na ferramenta Stilingue, é possível afirmar que, em ambos os casos e métricas 

utilizadas, os resultados obtidos não apresentam um teor denotativo acerca do produto, mas o 

contrário. Em ambos os casos é possível notar a participação do café como um elemento 

associado a um alto valor-gradiente, operando significações endereçadas à formação dos 

desejos. Em ambas as publicações, os textos não se referem ao café como “fruto do cafeeiro”, 

torrado e moído. Em ambos os textos, o café aparece como um potencializador de sentidos 

outros, atrelado às fantasias ligadas a situações de gozo.  
 Em meio a apresentação de tais resultados, imagina-se que o leitor possa se perguntar: 

Mas o que tudo isso tem a ver com a publicidade de café? Embora a publicidade de café não 

apareça, de forma direta, nestes dois exemplos, eles são imprescindíveis para a análise da 

forma com a qual a palavra “café”  é utilizada nas redes sociais e na cultura. A análise se deu 

em cima de um contexto. Como a publicidade possui uma ligação direta com o contexto, esse 

primeiro passo é importante para compreender a apresentação dos resultados referentes à 

mesma análise, feita para os termos Nespresso e Starbucks e sob as mesmas métricas, 

+Quentes e +Comentadas, na ferramenta Stilingue.  
 Voltando à apresentação dos resultados das análises, serão agora apresentados 

respectivamente os resultados das buscas feitas, dentro do mesmo período de tempo, dia 01 de 

Maio de 2016 a 31 de Outubro de 2016, para os termos Nespresso e Starbucks, segundo as 

métricas +Quentes e +Comentadas, da ferramenta Stilingue.  
 A imagem a seguir (Fig.87), traz a lista das três publicações mais quentes, no 

Facebook, para a palavra Nespresso. Comparada à primeira publicação, “mais quente” para o  
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termo “café”, a publicação “mais quente” para a palavra Nespresso possui números 

relativamente menores de comentários, compartilhamento e curtidas. Foram, ao total, 482 

curtidas, na data da coleta (atualmente a publicação já recebeu mais de 3.000 curtidas), 27 

comentários e 36 compartilhamentos.   

  

 A publicação “mais quente”, segundo a ferramenta Stilingue, para o termo 

“Nespresso”, vem de uma fanpage não ligada à marca. Trata-se da fanpage Casal sem 

Vergonha. A fanpage em questão é uma extensão do blog Casal sem Vergonha, mantido 

pelos mesmos autores da fanpage. A página do blog, no Facebook, visa levar, mediante 

artigos, um conteúdo ligado à sexualidade vivida pelas pessoas no dia-a-dia. Temas como 

preliminares, ciúmes, tipos de motel, etc são abordados no blog.  

Os três Primeiros Posts com Maior Incidência na Métrica +Quentes da Ferramenta Stilingue   
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 Ao lado (Fig. 88), estão 

texto e foto, publicados no post. A 

análise mostrou que quando os 

posts vem acompanhados de 

fotografias provocantes, como 

esta, tendem a gerar um engaja-

mento maior.   

 Neste caso em especial, o 

número de compartilhamentos é 

infinitamente menor, quando com-

parado àquele  trazido pelo Stilin-

gue na métrica +Compartilhadas. 

Porém o fato dos posts possuírem 

um menor número de comparti-

lhamentos não subtrai sua rele-

vância.  

 Cada métrica é composta de critérios diferentes e seguem fins específicos. Se uma 

publicação é classificada como “mais quente”, isso significa que a mesma causou, e continua 

causando uma dada repercussão na internet. Para compreender melhor isto, novamente o texto 

da publicação foi analisado com base no protocolo e metodologia desta pesquisa.   
 A seguir, o conteúdo do post: 

Quando o outro é o seu melhor programa. Tem até trilha sonora pra esse post! Ontem, após o 
Nespresso duplo de cada dia, eu ouvi, pela primeira vez, a música Mais Ninguém, gravada 
pela recém-formada Banda do Mar (grupo musical que conta com o Marcelo Camelo e com 
Mallu Magalhães, entre outros músicos)... 

 Novamente é possível identificar, associados a significantes, alguns dêiticos de pessoa 

e tempo no enunciado. O dêitico “cada dia” afirma ser Nespresso consumido pelo casal 

“todos os dias” e apresenta Nespresso como um produto muito desejado, pois só o que é 

muito desejado deve se repetir todos os dias por livre e espontânea vontade dos indivíduos. 

Mas a alusão aos momentos de prazer não param na cápsula de Nespresso.   
 O texto promove uma associação de várias coisas prazerosas da vida e Nespresso 

aparece como uma delas. Assim como nos outros exemplos, há aqui dêiticos indiretos de 

lugar, como o lar, onde esses momentos de prazer se concretizam na relação com o “outro”. E 

o “outro” aparece como um dêitico de pessoa no discurso.   

Post da Fanpage Casal Sem Vergonha 
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 Os demais dêiticos de pessoa e tempo complementam a narrativa, operando sentidos 

para significações possíveis, ligadas a uma história romântica, a dois, com momentos 

reservados só a eles, pois não é possível identificar mais uma pessoa na fotografia. E uma só 

blusa, vestindo ambos, reforça o sentido de completude e aparente saciedade na realização do 

desejo.   
 A seguir (Fig.89) estão os três primeiros comentários mais relevantes, segundo a 

métrica Top Comments, do Facebook, atualizados para hoje, dia 13 de Dezembro de 2016, às  

15:07. Foi realizada uma breve análise dos textos dos três primeiros comentários ao post, com 

os elementos relevantes de cada um destacados  em negrito:  

"A namorada parceira, de verdade, é aquela que sorri quando é convidada para não fazer 
nada, só com você. E sabe o que fará com que ela diga “sim” ao seu convite? Você!" A minha 
melhor companhia! ❤; 

 O texto traz uma articulação de sentidos entre dêiticos de pessoa e significantes 

atribuídos à figura da “namorada”, rodeada de qualidades desejadas por homens e mulheres. 

 O texto do comentário faz uma 

complementação ao texto da publicação 

“Quando o outro é o seu melhor programa”. 

Ambos os textos operam sentidos ligados à 

cultura, porque vai ao encontro de uma 

fantasia social (atrelada a um desejo) de que o 

parceiro, para provar seu amor verdadeiro, 

deve dizer “sim” ao programa a dois e também 

gozar nesses momentos.  

 Significações presentes nesse texto, 

como o “programa a dois”, associado a 

elementos como o “sim”, para o “programa a 

dois” e “namorada ideal”, funcionam, no 

enunciado e na enunciação, com altos valores-

gradiente, porque unem, mediante o Giro 

Interactancial, sentidos da cultura com 

sentidos voltados às demandas dos indivíduos, transformadas em desejos. Sendo assim, o giro 

se completa nas identificações  dos leitores com os sentidos postos no texto.  
 O segundo comentário ao post é um recado de uma namorada ao seu namorado, 

Comentários feitos ao Post da Fanpage Casal Sem 
Vergonha 
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marcado pela autora no comentário. Por questões de privacidade, os nomes foram omitidos.  

 O texto do comentário diz:  

sabe quando te digo que só de estar perto de você me basta? Esse texto descreve 
perfeitamente meus sentimentos. É grandinho mas tenta ler  

 O trecho apresenta novamente uma relação de identificação entre uma leitora do post e 

o conteúdo expresso pelos autores da fanpage Casal sem Vergonha. Assim como no 

comentário anterior, há novamente um recado de outra leitora para seu namorado. O dêitico 

de tempo, “quando”, somado aos de pessoa, “você” e “meus sentimentos”, ajudam a reforçar 

os sentidos de admiração da namorada, revelando ao público (ao Outro) os desejos da mesma 

em relação ao parceiro. Ademais, os dêiticos revelam também, em nível de enunciação, um 

pouco da identidade de quem escreve.  
 O terceiro comentário ao post é um recado de um homem à sua namorada:  

toda a vez que tu entende que estamos abrindo mão de alguns programas diferentes por algo 
maior e quando tu diz que gosta de ficar na minha companhia, essa é a sensação que eu 
tenho. Por essas e por outras tantas que eu te amo sempre mais!   

 A análise deste comentário segue as mesmas linhas do anterior. A diferença está na 

inversão da ordem de quem fala, que agora é de um homem para uma mulher, porém o 

conteúdo deste é similar ao anterior.  
 Findada a análise do post “mais quente” na Stilingue, para a palavra Nespresso, na 

amostra em questão, é importante notar alguns pontos como o fato dos posts mais quentes, até 

agora, conterem palavras com fortes sentidos, na maioria das vezes ligados a conteúdos 

românticos e eróticos. Ambos os posts “mais quentes” para as tags “café” e “Nespresso”, 

trazem alusões ao erotismo. Significantes como “duplo”, “quentinho”, “banho”, “espia”, 

“derrota” e “quero” aparecem grifadas na tela do Stilingue que mostra o texto dos posts. Tais 

grifos justificam as razões pelas quais estes posts foram classificados.  
 A seguir (Fig.90), os resultados referentes à análise dos posts mais comentados para a 

palavra “Nespresso”, quando pesquisada, no Stilingue, na modalidade “Pesquisa Express”. 

Dentre os três primeiros, está a publicação de um internauta chamado Deco Bancillon, 

repórter do Correio Brasiliense. O post, no dia da coleta feita pela Stilingue, 10 de Maio de 

2016, tinha um total de 746 comentários, 2.000 seguidores e 4.000 curtidas. Atualmente, 

dados de hoje, 15 de Dezembro de 2016, a publicação já conta com mais de 10.000 

comentários, 66.000 curtidas e 34.000 compartilhamentos. Por ser uma publicação não 

oriunda de uma fanpage, os números podem ser considerados altos para um “perfil” de 



Capítulo V: O Café que Engaja, do Físico ao Virtual e em Rede                                                                        Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   283 

usuário do Facebook. Isto pode estar relacionado ao fato do usuário ser um jornalista, mais 

conhecido na região de Brasília.   

  

 A seguir, (Fig.91), o texto e a foto da publicação:  

Estou numa agência para clientes “select". Ambiente agradável, bem iluminado, com 
carpete combinando com os vitrais, piso em porcelanato. Aqui, o Brasil é outro. Você é 
bem recebido pelos funcionários, que lhe oferecem água gelada (e com gás), além de 
biscoitos e café espresso. Mas não é qualquer café, é Nespresso, em cápsulas de todo tipo. 
Descafeinado, inclusive. Eu poderia dissertar sobre a desigualdade no país, sobre o quanto o 
povão se f* em intermináveis filas enquanto o rico aguarda no ar condicionado, tomando 
um Nespresso. Mas o papo aqui não é esse. Ao meu lado, sentadinhos em confortáveis 
sofás, estão duas crianças, de cerca de 6 a 8 anos. Enquanto o pai conversa com um 
"gerente de investimentos", elas o esperam, sem pressa. Os dois usam uniforme da Escola 
das Nações, uma das mais caras de Brasília, onde estudam filhos de embaixadores, 

Ranking de Posts mais Comentados para o Termo “Nespresso”   
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empresários e autoridades do governo. A nata da sociedade brasiliense, eu diria. Mas a 
conversa também não é essa. O que me chamou a atenção nisso tudo é que, durante todo o 
tempo em esperam pelo pai, as duas crianças, uma menina e um menino, estão com a cara 
enfiada em livros. Não desses letivos, daqueles que o professor "mandou ler o capítulo sete, 
que vai cair na prova". Mas livros infantis, sem figuras. Em dado momento, agora há pouco, 
a menina -- não mais que 6 anos -- pegou uma revista Piauí e começou a ler. Pensei comigo 
que, na primeira página, ao se deparar com aquele mundo de letras e algumas pouquíssimas 
ilustrações, ela deixaria a revista de lado. Ledo engano. A menina leu uma matéria inteira da 
seção “Esquina". Não sei se alguma dessas crianças têm celulares, mas devo imaginar que, se 
não o têm, não será por falta de dinheiro dos pais. Porém, desde que estou aqui, nenhuma 
delas nem sequer tocou num celular. Apenas nos livros, e em revistas para “adultos". Quero 
deixar aqui um recado para os meus amigos que são papais: é com pessoas como essas 
crianças que seus filhos concorrerão no mercado de trabalho, daqui a alguns anos. E não se 
enganem. Além do dinheiro dos papais delas, o que já dará uma boa vantagem na largada, 
elas estarão muito bem preparados para o futuro. Por isso, meus amigos papais, se eu puder 
lhes dar algum conselho, que seja esse: não há outro caminho para reduzir as desigualdades e 
buscar um país mais justo que não passe pela educação dos seus filhos. Sem exceção, ok? Fica 
a dica. 

 De todos os posts já analisados, este parece ser o que apresenta uma melhor 

articulação e incidência de dêiticos de pessoa, espaço e tempo. Ao longo do texto, o autor vai 

tecendo sua história, apontando diversos elementos significantes ligados a um espaço 

construído para ser frequentado por pessoas da classe mais rica do Brasil. Trata-se de uma 

agência Select do banco Santander, em Brasília.  

 Todos os elementos apontados, como o ar condicionado, o carpete combinando com 

os vitrais, a luz e, é claro, a máquina de café Nespresso carregam, entre si e no contexto, 

fortes vínculos de sentidos amparados por significantes ligados à representação dos sujeitos 

consumidores e clientes do banco, a 

quem a Conta Select Santander é 

destinada.  

 Os itens, apontados pelo cliente 

no texto, estabelecem, entre si, 

deslizamentos via Giro e Leis 

Interactanciais. Esses deslizamentos 

irão promover significações a impactar o 

desejo dos clientes de alta renda. Por 

outro lado esses significantes e 

significações podem também impactar o 

desejo dos clientes de baixa renda, 

aqueles que ainda não foram convidados 

pelo banco a participar de um “grupo 
Posts de Deco Bancillon em seu Perfil no Facebook  
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seleto”, em um “lugar seleto” e também em um “tempo seleto”, pois o atendimento em 

agências premium é mais rápido, com baixo tempo de espera e opções de atendimento para 

além do horário bancário de agências comuns.  
 Os sentidos, expressos nos dêiticos já citados, se dão no texto da seguinte forma: O 

autor inicia o texto dizendo ““Estou numa agência para clientes “select” ”. Ao fazer isso, ele 

demarca sua posição no lugar, representado pelo dêitico de lugar “agência select”. Tem-se aí 

pessoa e lugar demarcados. Em seguida, o mesmo descreve o ambiente, apontando os 

significantes (incluindo a máquina Nespresso) que configuram o espaço. O texto continua e 

surgem novos dêiticos de pessoa, inscritos nos termos “duas crianças”, “pai” e “gerente de 

investimentos”. Um novo dêitico de lugar, fazendo referência ao primeiro, aparece. Trata-se 

da “Escola das Nações” (colégio onde estudam as crianças) aparece ligado, mediante vínculo 

de sentidos, à “agência select”. Há também outra marcação de lugar, representada pela 

palavra “Brasília”. O termo, dentro do contexto da enunciação, se refere, de forma direta, à 

Brasília dos ricos e, de forma indireta, à Brasília e Brasil dos pobres, representados pelo 

dêitico “povão”. Em meio a todas essas associações, embreagens e debreagens se fazem 

presentes na enunciação167.   
 Analisando o enunciado e a enunciação presentes no texto, fica mais fácil 

compreender as razões pelas quais este post obteve tantos comentários. Nele, as 

representações de modelos de identidades (ricos e pobres) é constantemente tensionada com 

base em apontamentos de elementos destinados à essas identidades. Há também um jogo de 

sentidos entre “quem tem” e “quem não tem”, acompanhado de uma reflexão sobre justiça 

social, diretamente relacionada às situações de acesso a bens de consumo.   
  Em relação aos comentários nos posts, foi aplicada a mesma lógica de análise, porém 

houve, neste caso, um dado curioso. Os 20 primeiros comentários se restringiram somente ao 

“tagueamento” de pessoas, nos quais um internauta não inseriu uma opinião, mas somente 

marcou um amigo ou conhecido, para que este pudesse ler a história contada. Este dado revela 

o quanto a temática e a articulação textual da história, envolvendo representações de espaço, 

pessoa e tempo, é potente para promover interações entre pessoas. Ao propiciar um maior 

número de “tagueamentos”, mais pessoas, quando marcadas, recebem um aviso do Facebook 

dizendo “fulano marcou você em um post”. Sendo assim, a ação de rede segue, mediante a 

circulação de significantes em cadeia, estabelecendo novos vínculos de sentidos, significados 

                                                
167 Ver Barbosa e Trindade [2007(2003)]. 



Capítulo V: O Café que Engaja, do Físico ao Virtual e em Rede                                                                        Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   286 

e significações à formação dos desejos.  
 Visando concluir essa primeira rodada de análises dos termos “Café”, “Nespresso” e 

“Starbucks” na Stilingue e sob as métricas +Quentes e +Compartilhadas, serão agora 

apresentados os resultados para a marca Starbucks, dentro da mesma ordem dos anteriores. 

Primeiramente a análise na métrica +Quentes e, em seguida, a análise na métrica 

+Compartilhadas.  
 A imagem abaixo (Fig.92) traz a tela do resultado da pesquisa referente as três 

primeiras publicações “mais quentes”.  

 

 Assim como nas demais, foi feita uma análise acerca do texto principal do post e dos 

três primeiros comentários no mesmo. A primeira publicação na métrica +Quente do Stilingue 

vem da própria Starbucks, mediante sua fanpage oficial.   

  A seguir, a imagem (Fig.93) referente ao texto abaixo, publicado no dia 23 de 

Setembro de 2016:  

Ranking de Posts +Quentes no Facebook , para a palavra Starbucks, Segundo a Ferramenta Stilingue  
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Para os apaixonados pela Starbucks, temos uma surpresa especial pra vocês! Lançamos 
hoje um Starbucks Card super limitado e exclusivo! Visite a loja mais próxima, solicite 
este card* aos nossos baristas e ative-o com um valor a partir de R$30. Saiba mais sobre o 
programa My Starbucks Rewards: http://bit.ly/2de78Js *Disponíveis enquanto durar o 
estoque. 

 O texto acima faz uma referência direta aos consumidores da Starbucks como 

“apaixonados pela marca”. Neste caso, há o dêitico de pessoa “apaixonados” fazendo tal 

função. Um segundo dêitico de pessoa, “vocês”, faz referência ao primeiro, complementando-

o. Há também dêiticos de tempo, “hoje”, 

“enquanto durar” e de espaço, “loja” e 

“estoque”, associados a significantes, 

operando significações com altos valores-

gradiente, que podem impactar no desejo 

dos consumidores.   

 As palavras “limitado” e 

“exclusivo” incitam o desejo no sentido de 

“raridade”, um sentido atribuído a outros 

produtos desejados, como o ouro e o 

diamante. Neste caso, há uma relação 

estrita com a dimensão do valor, 

compreendido nesta pesquisa como “topo 

da pirâmide” no Giro Interactancial (Ver 

Pág. 120).   

  É importante notar que o conteúdo 

deste post tem um teor parecido com o conteúdo do último post, analisado como o mais 

comentado em Nespresso. O programa My Starbucks Rewards é mais uma tentativa de criar 

uma dimensão de “exclusividade”, na qual um grupo pode ser reconhecido como “especial” 

pela marca. Por serem especiais, os membros do programa desfrutam de ofertas especiais, 

como bebida grátis no aniversário e cartões com edições limitadas. No caso desta ação, feita 

pela marca, houve uma “escuta” e abertura do consumidor aos discursos da marca.   
     E isso está expresso nos três primeiros comentários mais relevantes, como Top 

Comments, no post: 

a)  Ganhei o meu!! Lindo demais, alguns serumaninhos sabem como agradar!; 

b) QUERO MEU CARTÃO GOLD PERSONALIZADO IGUAL A ESSE!!! 
#Starbucks; 

Posts +Quente, para a Palavra Starbucks 
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c) Starbucks Brasil, quem já tem o Card pode pegar a edição limitada e transferir saldo? 

 Entre as marcações dêiticas, associadas a significantes, mais importantes do conjunto 

de comentários, estão os termos “meu”, indicando posse; “serumaninhos”, referência do 

consumidor à equipe da Starbucks Brasil; “QUERO”, uma alusão (em maiúsculo) ao desejo 

do fã; “MEU”, novamente posse, mas com uma potencialização de sentido, refletida no grifo 

em maiúsculo; “GOLD”, um sentido de valor, emprestado da palavra GOLD (que significa 

ouro em inglês); “PERSONALIZADO” e “edição limitada” com referências à exclusividade. 
 Ao longo da timeline, novos comentários vão surgindo, a cada dia, nas interações entre 

marca e consumidores, porém toda a circulação se dá mediante esses protocolos, que incluem 

deslizamentos de sentidos, operados via significantes, carregados com diferentes intensidades 

expressas nos valores-gradiente em jogo. E são esses valores-gradiente que irão impactar na 

configuração do fluxo, ordenando-o e direcionando-o, conforme ações desejantes inscritas na 

configuração.   
 O próxima publicação, ligada à Starbucks é analisada na métrica +Comentadas, da 

ferramenta Stilingue. Trata-se de um post, feito no Facebook pela fanpage Fatos 

Desconhecidos, não ligada à marca.   
 A seguir, o texto do post e também os textos dos comentários mais relevantes, feitos 

ao post, dentro do tempo de coleta estipulado antes do processo de coleta do material. A 

referida publicação foi feita no dia 27 de Junho de 2016, na cidade de São Paulo, e traz o 

seguinte texto e imagem:   

Você pode ganhar um café grátis do Starbucks no seu aniversário. 

 O texto é ilustrado por uma provocante imagem (Fig.95, p. 289) de um dos produtos 

da marca Starbucks. A imagem traz uma bebida espumada, com cobertura de caramelo, 

podendo aguçar o paladar do consumidor, causando o desejo pela configuração cênica, 

potencializada por signos visuais já bem conhecidos dos consumidores. O caramelo, sobre o 

copo, é um ingrediente usado em várias outras bebidas da rede.  
 Apesar de curto, o texto traz operações significantes associadas a valores-gradientes 

aparentemente altos porque, além de mostrar a foto de uma bebida aparentemente tentadora 

para alguns, insere cada indivíduo na cena, porque o inscreve mediante o significante 

“aniversário”.   

 Como o aniversário é uma palavra de extrema significação para muitos sujeitos, a 

mesma os inscreve com significações ligadas às identidades, por isso é também um 
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significante, cujo sentido repousa sobre um 

“algo especial”, a ser comemorado. Porém, 

há, neste elemento, um sentido de 

individuação, próprio de um sujeito, daquilo 

que é significativo “para ele”.  
 Com base nos argumentos acima, é 

possível compreender como algumas marcas 

conseguem operar o Giro Interactancial de 

forma eficiente e inteligente, fazendo com 

que uma operação de significação possa ser 

construída a partir de sentidos e valores, 

dados mediante trocas entre significantes 

ligados à cultura, à marca e significantes 

ligados à vida dos consumidores.   
 Retomando ao texto, é possível observar novamente os elementos dêiticos e suas 

associações com os significantes em cadeia, buscando fazer conexão com a subjetividade e 

identidade dos consumidores:  

Você pode ganhar um café grátis do Starbucks no seu aniversário. 

 O texto é iniciado com o dêitico “você”, que aponta para o consumidor, interpelando-

o. O significante “ganhar” insere, no enunciado, um sentido de valor, atrelado a um ganho, 

vantagem ou prêmio, no caso, o “café”. O significante “ganhar” faz uma ponte de sentido com 

o significante “aniversário” (do consumidor). E essa ponte vai além, estabelece relações com 

a cultura, pois é “natural”, e cultural, para grande parte das pessoas, desejar um presente no 

dia de seu aniversário.  
 Partindo para a apresentação da análise dos comentários (Fig.94, p.290) mais 

relevantes como Top Comments, feitos na publicação, seguem as análises dos textos dos 

mesmos, atualizados para a data de hoje, 15 de Dezembro de 2016.   
 O primeiro comentário aparece como uma ironia à campanha da empresa Starbucks. O 

autor inicia a crítica falando do preço dos produtos e afirma que, dado o preço das bebidas, a 

Starbucks deveria trocar a bebida grátis no aniversário por uma passagem para a Disney:  

Considerando o preço de tudo no Starbucks, um café é pouco. Deveriam me presentear com 
passagens para a Disney. 

Publicação +Comentada, para Starbucks | Stilingue  
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 O primeiro comentário apresenta alguns significantes e dêiticos importantes. O 

primeiro deles é um dêitico de lugar “Starbucks”, referindo-se às lojas. O segundo, “café” (da 

Starbucks) é um significante que parece estar associado a uma perda de valor-gradiente na 

enunciação, pois a maior parte da carga de significação é enviada para outro significante, 

“Disney”, um dêitico de lugar. Neste caso, “Disney” invade o lugar do significante “café 

Starbucks”, atrelando-se à uma significação possível para “presente de aniversário”. 
 O segundo comentário, feito em resposta à critica do consumidor, vem de um outro 

internauta e se coloca como uma crítica à crítica feita pelo internauta anterior:  

A empresa vende um cafe cheio das papagaiadas e tu quer que seja o mesmo valor do 
cafezinho na padaria do seu joaquim? 

 O comentário deixa dúvidas se esse indivíduo quis defender a marca ou se manter 

neutro em relação à mesma. De qualquer forma, é importante analisar os dêiticos e 

significantes presentes. O primeiro deles “empresa” é uma embreagem, que possibilita o 

intercâmbio entre o “eles” (equipe Starbucks) e “empresa”, como dêitico de lugar. O segundo 

termo “café”, novamente centraliza uma discussão acerca do “valor” do mesmo. Neste caso, o 

autor do texto parece advogar em defesa da marca, requisitando uma devolução de parte do 

valor-gradiente, reduzido no primeiro enunciado. Porém ele insere uma ironia, mediante a 

palavra “papagaiadas”, deixando dúvidas acerca de sua lealdade para com a Starbucks. É 

importante notar também que o termo “papagaiadas” é uma referência direta ao valor das 

experiências oferecidas pela Starbucks e 

vividas pelos consumidores.  
 Já o significante “cafezinho” aparece 

em contraposição, e operando menor valor-

gradiente, em relação ao “café grátis” da 

Starbucks. Em seguida é possível observar, 

interligados, um dêitico de lugar, “padaria”, 

com menor valor-gradiente em relação à loja 

da Starbucks, e um dêitico de pessoa, “seu 

joaquim”, uma referência aos Portugueses 

como gestores de padarias. E a dicotomia 

Portugueses x Baristas da Starbucks revela 

novamente uma discrepância no valor-

gradiente.  Comentários em post sobre a Starbucks | Stilingue  
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 A segunda crítica ao comentários do primeiro internauta citado mostra, de forma mais 

clara, uma defesa à marca Starbucks:  

Então faz porra é não reclama, ngm ta te obrigando a conprar o café caro deles não brother 

 O comentário, assim como os demais, apresenta significantes e dêiticos, neste caso um 

número maior de dêiticos de pessoa, grifados em negrito e expressos nos termos “ngm” 

(ninguém), “te”, “deles” e “brother”. Os erros de grafia foram mantidos, como uma forma de 

representar, de forma original, a enunciação posta pelo autor do comentário. 

 Findada a apresentação das análises feitas no primeiro período do segundo momento 

de análises empíricas, serão agora apresentados os resultados da “Pesquisa Personalizada”, 

feita no segundo período do segundo momento de análises empíricas. Diferentemente do 

primeiro período do segundo momento de análises empíricas, o segundo período foi realizado 

a partir de uma outra amostra e outro período de coleta. Como a modalidade “Pesquisa 

Personalizada” da Stilingue não coletava dados retroativos, foi necessário configurar a 

pesquisa e aguardar alguns dias para que o processo de coleta de dados fosse feito.  
 O período analisado na “Pesquisa Personalizada” vai do dia 29 de Novembro ao dia 16 

de Dezembro de 2016. Assim como na primeira modalidade de pesquisa, “Pesquisa Express”, 

essa segunda modalidade traz também os posts mais quentes e mais comentados no período. 

Além das métricas já citadas, a modalidade personalizada apresenta um outro conjunto de 

métricas, não presentes na primeira modalidade trabalhada. Como as métricas +Quentes e 

+Comentadas já foram analisadas na “Pesquisa Express”, estas não serão o foco nesta 

segunda etapa do segundo momento de análises empíricas. Como o número de métricas na 

“Pesquisa Personalizada” é grande. Foram escolhidas as três métricas mais adequadas aos 

propósitos desta tese: “O que estão Falando”, Termos no Tempo” e “Quando estão Falando”. 

Tais métricas se apresentaram como mais adequadas porque possibilitam extrair dados (da 

circulação de sentidos) ligados às relações dos sujeitos com os tempos das publicações. Isto 

ajuda a melhor compreender a importância dos dêiticos de pessoa e tempo, ao longo de um 

determinado período.  
 As imagens a seguir (Fig.96) e (Fig.97, p.293) apresentam as telas iniciais da 

“Pesquisa Personalizada”. Na segunda imagem (Fig.97), a coluna da esquerda traz a lista de 

métricas oferecidas pela Stilingue. Na parte direita da segunda imagem são apresentadas as 

publicações referentes aos resultados obtido pela coleta nos 17 dias.  
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 Os números presentes na imagem acima (Fig.96) foram obtidos a partir da 

comparação entre os três termos pesquisados, “Café”, “Starbucks” e “Nespresso”. Na etapa 

anterior de análise (Pesquisa Express), o termo café, quando comparado às marcas, liderava 

com valores maiores para as métricas analisadas. Na etapa posterior (Pesquisa Personalizada), 

Starbucks lidera em número de alcance e interações. O fato de Nespresso representar um 

alcance e presença muito menores, em relação à Starbucks, pode ser explicado pela estratégia 

da marca em ser destinada a um público mais seleto, com menos clientes e menos lojas ao 

redor do mundo (ver Capítulo IV).   

 A imagem (Fig.97, p.293) traz as informações referentes à coleta da amostra e ao 

universo da amostra, 17.253 publicações. Diferente da primeira aplicação, com a “Pesquisa 

Express”, nesta aplicação os três termos foram analisados de forma conjunta e não de forma 

isolada, sendo uma pesquisa para cada termo. Com este outro critério, a pesquisa mostrou ser 

a Starbucks, quando comparada à Nespresso, uma marca muito mais presente no Facebook.  

 A próxima métrica importante para esta pesquisa é a “O que estão Falando”. A seguir 

(Fig. 54, p. 294), o ranking de evolução de termos mais relevantes no período. Na imagem, é 

possível observar os cinco termos com maior engajamento, dentro de uma pesquisa para os 

três termos em conjunto, nos 17 dias de coleta das publicações. E os termos são: “Kids”, 

“Brasil”, “Recebe-la”, “Caixa” e “Copo”. Os três primeiros termos aparecem em uma 

publicação, e comentários à publicação, da empresa Buzz Feed Brasil, em sua fanpage oficial. 

Este post possui atualmente, dados de 16 de Dezembro de 2016, mais de 15.000 curtidas, 

4.100 comentários e 7.218 compartilhamentos.   

 A fanpage Buzz feed Brasil possui aproximadamente 1.700.000 seguidores. Os 

números apresentados explicam a razão pela qual a Stilingue classificou estas palavras como 

pertencentes a um pico de engajamento.  

Presença das Marcas Nespresso e Starbucks na Internet, Quando Comparadas ao termo “Café”  
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 O textos a seguir se referem respectivamente ao texto do post e ao o comentário mais 

relevante, como Top Comments no Facebook, bem como as respostas feitas ao comentário.  

Se você acha o café da Starbucks quente demais, pode pedir a temperatura “Kids”, que é mais 
morna. 

 O termo “recebê-la”, mapeado pela Stilingue como integrante do pico, aparece imerso 

no primeiro comentário ao post: 

Trabalhei na Starbucks e digo que se você pedir a bebida sem gelo é bem provável que não vá 
recebe-la muito gelada. Depende do gelo para a bebida ficar gelado, pois o leite gelado não 
vai dar conta de gelar tudo. 

 No caso desta publicação, não há uma tendência de atribuir à marca sentidos 

negativos. O tom varia de neutro para positivo, quando considerada a métrica Análise de 

Sentimentos. Outro detalhe interessante, a ser observado, está no fato de algumas pessoas 

dizerem que já trabalharam na empresa, revelando uma aproximação entre dêiticos de pessoa 

e lugar.  

 A próxima métrica relevante para esta pesquisa é a “Termos no Tempo”. Além de ser 

útil para compreender a relação com os dêiticos de tempo, essa métrica é importante para 

Resultado da “Pesquisa Pessonalizada”, feita Mediante a Configuração para 17 dias de Coleta e para os três termos 
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compreender os tempos ligados às demandas de consumo.   

 

 Na imagem da próxima página (Fig.98), é possível observar que o termo mais 

relevante, nos 17 dias de análise e coleta, foi “anos de 

Starbucks”, oriundo do texto “10 anos de Starbucks”,   

publicado na fanpage oficial da marca, no dia 05 de 

Dezembro de 2016, às 20:00 horas (Fig.99).   

 O post possui atualmente 1.600 comentários, 

578 ações de compartilhamento e mais de  14.000 

curtidas. A fanpage da marca no Brasil possui 

aproximadamente 1.400.000 (um milhão e quatro-

centos mil) seguidores.  

 Novamente, números considerados altos, 

quando analisados sob uma perspectiva quantitativa, 

mas, como já afirmado anteriormente, esse dado 

quantitativo precisa ser combinado aos dados 

qualitativos. Desta forma, é possível obter um 

entendimento mais amplo acerca dos fenômenos  

Métrica “O que Estão Falando” da Ferramenta Stilingue 

Post da Starbucks Aniversário 
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ligados à formação dos desejos, ampliado à perspectiva do valor-gradiente e a partir da 

articulação, via Giro Interactancial (Ver Capítulo III) e Leis Interactanciais (MAIA, 2014, 

p.48-64), das dimensões sentido e valor, às quais o modelo interactancial foi estruturado e 

estendido à noção de significante em Lacan.  
 A última métrica apresentada aqui, como uma das mais relevantes é a métrica 

“Quando estão Falando”. É importante destacar que esta métrica só pôde ser obtida a partir da 

modalidade “Pesquisa Personalizada”, onde foram analisados, de forma conjunta, os sentidos,  

os significantes e as significações possíveis e atreladas ao consumo, para os três termos: 

“Café”, “Starbucks” e “Nespresso”.  

 A imagem a seguir (Fig.100) traz os resultados da pesquisa, feita para os termos ao 

longo dos 17 dias. O critério da análise foi baseado no método Análise de Sentimentos. Por 

meio desse método é possível observar as publicações com sentidos positivos (em verde) 

negativos (em vermelho) e neutros (em amarelo). O gráfico apresentado pela Stilingue ajuda a 

compreender também as relações de sentidos dadas na circulação de mensagens midiatizadas, 

oriundas de diferentes emissores, desde um emissor-receptor até um emissor enquanto marca, 

que usa a fanpage oficial para promover os produtos.   

 Outro ponto importante a ser destacado é a relação dos sentidos, produzidos nas 

mensagens, com contextos temporais como manhã, tarde ou noite. Os resultados referentes à 

esta métrica são entregues em um gráfico dividido em três opções temporais: 1) Distribuição 

por hora; 2) Distribuição por dia da semana e 3) Distribuição por mês. Com já foi afirmado, 

Métrica “Termos no Tempo” da Ferramenta Stilingue 
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esta análise foi feita para os três termos. Ao clicar nas superfícies dos gráficos, 

correspondentes ao sentimento, a Stilingue leva o analista para uma outra tela, contendo o 

conteúdo das publicações que deram origem ao resultado.   

 Sendo assim, ao clicar na parte verde, correspondente ao horário do meio dia por 

exemplo, o analista será direcionado para a lista de publicações contendo as tags “Café”, 

“Nespresso” e “Starbucks”, aprofundando a análise quanto à origem do resultado. E nesse 

nível de maior profundidade, o analista poderá fazer novamente uma análise do conteúdo 

publicado, buscando identificar os significantes e as significações associadas aos valores-

gradiente e os impactos na formação dos desejos dos consumidores das marcas.   

 

 A partir dos resultados, foi possível também compreender como se deram as relações 

de comunicação e “escuta”, ligadas às ações de comunicação. Compreendendo a natureza dos 

contextos e suas relações com os conteúdos expressos, certamente ficará mais fácil entender 

uma série de fatores e seus impactos na publicidade de café, incluindo aí o desejo como 

desdobramento da comunicação publicitária.  
 Após finalizar ambas as rodadas de análises, referentes a Nespresso e Starbucks, é 

necessário abordar um tema de extrema importância para a comunicação digital: o 

Métrica “Quando estão Falando”, da Ferramenta Stilingue  
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atravessamento dos algoritmos na comunicação (publicitária ou jornalística) e a possível 

interferência dos mesmos na formação do desejo a partir das significações operadas mediante 

significantes. E esse é o tema do capítulo seguinte.  
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Capítulo VI: Sentidos e Desejos Atravessados pelos Algoritmos 

 A justificativa, por trás da necessidade de contemplar nesta pesquisa um capítulo 

acerca dos impactos dos algoritmos na comunicação digital midiatizada, está na importância 

destes como um elemento que pode alterar a ordem das significações, interferindo nos 

valores-gradiente das significações, produzidas a partir do trabalho dos significantes e em 

circulação e em rede, presentes na comunicação digital publicitária.   
 Ao perceber a necessidade de um redirecionamento da Psicanálise, que desse conta de 

compreender os sentidos por trás dos diferentes sintomas estudados por Sigmund Freud, tal 

como a histeria, causadora de sofrimento às suas pacientes, Jacques Lacan buscou, na 

Linguística, referências para compreender tais sentidos. Isto fez surgir, na Psicanálise, uma 

teoria do desejo ancorada na linguagem, que possui, na instância do outro, razão de 

existência, porque não nos relacionamos, pelo menos na dimensão das trocas simbólicas, com 

coisas feitas de concreto, madeiras ou plástico. Tais coisas não nos dão a contrapartida do 

“olhar”, como prova de que fomos aceitos e compreendidos.  
 Com base nessas premissas, é possível pensar o desejo como algo construído a partir 

de uma relação de linguagem, envolvendo sentidos, valores, e significações, indo e vindo 

nessa ponte com o outro. Há então essa ponte ligando dois indivíduos, dotados de capacidade 

de linguagem. Dois “atores” que, embora não estejam em um palco de teatro, encenam de 

forma “aleatória”, os textos e papéis necessários às tarefas e convenções da ordem coletiva. 

Um coletivo formado por humanos, ao menos teoricamente. A comunicação do século XXI 

não está mais sujeita somente às interações. Algo, “não humano” atravessou as interações e 

esse “algo” parece ter se consolidados como uma das “condições” dos processos de 

comunicação contemporâneos. E esse algo é o algoritmo.  
 Bruno Latour (1999a), sociólogo e filósofo Francês, já havia percebido, desde o século 

XX, que coisas também “comunicam” e impactam nos processos sociais. Quando 

determinadas coisas interpelam os processos de interação humana, impactando nessas 

interações, é necessário considerar os papéis e as ações de tais “coisas” no processo, seja esse 

papel de ordem comunicacional ou não. Mas “quem” (ou o “que”) age, interpelando uma 

interação, também “atua”. A palavra “atuar” está ligada ao universo da dramaturgia e designa 

o trabalho do “ator”, ao interagir com os demais em uma peça de teatro. Quando um ator 

exerce seu ato de interpelar, altera o curso dos acontecimentos, pois se interpõe em interações 

em curso.  
 Mas, quais coisas seriam estas? Todas as coisas do mundo, em especial as coisas que 
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integram processos de comunicação, como o livro, o computador, a televisão e também os 

algoritmos. Embora seja preciso pontuar a necessidade de considerar “todas” as coisas como 

dotadas de um certo poder de influência, estendido à dimensão da comunicação, a “coisa”, em 

análise neste capítulo, é a “coisa-algoritmo”. Mas, antes de tratar diretamente do algoritmo, é 

preciso ainda avançar um pouco mais, em uma discussão que irá enriquecer a visão sobre o 

mesmo na qualidade de um ator, cujas ações tem chamado a atenção de pesquisadores. 
 Para o pesquisador brasileiro André Lemos (2013, p.18):  

Humanos comunicam. E as coisas também. E nos comunicamos com as coisas e elas nos 
fazem fazer coisas, queiramos ou não. E fazemos as coisas fazerem coisas para nós e para 
outras coisas. É assim desde o surgimento do humano no planeta. Na cultura contemporânea, 
mediadores não-humanos (objetos inteligentes, computadores, servidores, redes telemáticas, 
smart phones, sensores etc.), nos fazem fazer (nós, humanos), muitas coisas, provocando 
mudanças em nosso comportamento no dia-a-dia e também, em contrapartida, 
recursivamente, mudamos esses não-humanos de acordo com as nossas necessidades. O que 
eles, os não-humanos, nos fazem fazer, ganham, a cada dia, não só uma maior abrangência, 
invadindo todas as áreas da vida quotidiana, como também maior poder prescritivo, 
indicando e nos fazendo fazer coisas em um futuro próximo. Eles nos induzem a coisas 
que não podemos deixar de fazer, aqui e agora, acolá e depois. Não vivemos sem eles. (grifo 
nosso). 

 Embora Lemos, no trecho acima, não cite, de forma direta, o conceito de algoritmo, o 

mesmo aparece implícito nos equipamentos eletrônicos, como smartphones, que possibilitam 

a comunicação entre pessoas. As palavras e frases acima foram grifadas devido as 

importâncias das mesmas em pertinência a esta pesquisa. Ao dizer que as coisas “nos fazem 

fazer coisas” o autor eleva a importâncias dessas coisas para os processos relacionados ao 

todo o social. As coisas funcionam como mediadores não-humanos, sem os quais as 

sociedades contemporâneas, como as conhecemos, travariam. Em outro grifo é possível 

observar a capacidade das coisas alterarem nosso comportamento. E ao alterar nosso 

comportamento, alteram-se também ações que conformam as culturas.  
 A comunicação digital, possibilitada por um número elevado de coisas que dão ao 

indivíduo, em tempo real e a todo momento, acesso à internet, impacta significativamente na 

cultura porque abre, a todos, um universo de intensa circulação de significantes, sentidos e 

valores. Nesse todo (ou tudo) midiatizado, valores são repensados, reordenando significantes 

e sentidos, antes operantes sob uma determinada configuração de significação, ligada às 

formações de desejos, mas podendo ser repensada a cada clique ou toque na tela do celular.  
 Ao perceber a ação das coisas, na qualidade de atores, Latour, juntamente com Michel 

Callon e Madelaine Akrich, formulam a Teoria do Ator Rede (TAR) ou Action Network 

Theory (ANT). Embora esta teoria não trate exclusivamente da ação dos algoritmos, mas de 
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todas as coisas associadas aos impactos no curso de acontecimentos envolvendo os seres 

humanos. Tal teoria é de extrema valia para pensar a interferência dos mesmos no dia-a-dia 

dos indivíduos, cuja forma de comunicar passou a ser intensamente midiatizada.  
 O número de coisas, imersas no curso dos acontecimentos dos indivíduos no social, é 

vasto, indo desde o veículo, usado por um indivíduo para se deslocar, até o semáforo, que 

“conversa” com os motoristas, dizendo o momento de parar e avançar. Para um uso pontual 

da Teoria do Ator Rede nessa pesquisa, será feito um recorte analítico, em direção à análise 

das ações dos algoritmos enquanto “coisas”, interferindo na comunicação, simulando ações 

humanas nas redes sociais. Para um usuário leigo, a ação de algoritmos sofisticados, a 

exemplo dos bots, pode passar desapercebida. Em muitos casos, o usuário acredita mesmo 

estar comunicando com um humano, no outro lado da rede.   
 Considerar um algoritmo, composto basicamente por uma sequência de códigos de um 

programa, como uma entidade não-humana, pode gerar uma certa controvérsia, pois as 

orientações, dadas na programação, carregam “intenções” de humanos, carregam as intenções 

do programador. Trata-se então, por um lado e de forma indireta, de “comunicação humana”. 

O que está em jogo nesta discussão é a “automatização” de tais comandos, fazendo de um 

botmaster (humano que cria e gerencia bots) alguém com um poder maior de influência, pois 

esse gerenciamento de bots possui finalidades. Os objetivos podem ser vários, mas os mais 

comuns giram em torno de ações feitas para prejudicar uma figura política, simulando 

detrações em massa nas redes. Esse é um dos “serviços” prestados por hackers, que lucram de 

forma ilegal nas redes.  
 Ao gerar a automatização nas redes, os botmasters passam a possuir um certo controle 

dos bots, mas até certo ponto, pois nada garante um controle dos desdobramentos das ações 

desses “robôs” na rede. Toda a análise aqui empregada aponta para o fato de ser muito difícil 

alguém conseguir controlar as associações de sentidos dadas nas interações de humanos com 

humanos e de humanos com os algoritmos. Ao atravessar o fluxo de significantes e sentidos 

nas redes, os algoritmos, ao simular ações humanas, podem interferir na produção de sentidos, 

alterando valores e impactando nas significações necessárias à formação dos desejos.  
 Um bom exemplo desse impacto é quando um botmaster busca planejar algoritmos, 

agindo como os social bots (um tipo específico de algoritmo) para agir em defesa ou contra 

uma determinada causa, a exemplo da defesa do aborto. Outro exemplo é o uso desses bots na 

publicidade, a fim de angariar curtidas para uma determinada fanpage. Algumas empresas 

ligadas a serviços digitais, como construção de sites, oferecem um trabalho de “planejamento” 
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de campanhas na internet, a fim de elevar o número de curtidas nas fanpages de marcas.  
 O empresário, ao contratar esses serviços, fica muito satisfeito com o resultado, porém 

muitos não imaginam ser, grande parte daquelas curtidas, oriundas de bots, que simulam 

perfis de humanos no Facebook, os chamados perfis fakes. Um grande número desses bots, 

agindo como humanos nas redes, pode sensibilizar parte das pessoas, que acreditam estarem 

falando ou lendo mensagens de humanos. O sucesso de um exército de bots vai depender da 

expertise do botmaster, no que se refere a sua capacidade técnica, em compreender bem os 

códigos de programação. Por outro lado, impacta também a expertise do botmaster em saber 

escolher as mensagens mais persuasivas, proliferadas nas redes por seus bots.   
 Alguns pesquisadores empregam esforços para compreender o impacto dos algoritmos 

na comunicação, mas o fazem de forma limitada, conceituando-o de forma isolada, pensando-

o como uma “unidade”, que interfere na comunicação. A questão a ser discutida deve ir além. 

Não se trata de “um algoritmo”, mas de vários tipos deles. É preciso também observar o efeito 

das interrelações dos mesmos na rede.  
 Cada algoritmo possui uma função. Pensar seus desdobramentos, de forma 

generalizada, poderá incorrer em um erro de análise. Até mesmo o tipo de algoritmo chamado 

de bot tem suas variações. Há “bots do mal”, os social bots e “bots do bem”, os chat bots. Os 

social bots, visam espalhar mentiras na rede e não podem ser confundidos com os chat bots, 

usados em chats de canais de atendimento digital das marcas. Porém, ambos são algoritmos. 

E, sendo algoritmos, aplicados ao universo da comunicação, independente se para o bem ou 

para o mal, eles simulam ações humanas. Por isso, podem ser considerados como “atores” nos 

processos, podendo então serem objetos de análise da Teoria do Ator Rede, de Bruno Latour 

(2012).  
 Um ponto importante, a ser destacado nesta pesquisa, é a relação entre os conceitos de 

Leis Interactanciais, Giro Interactancial e a Teoria do Ator Rede de Latour. Todos estes 

conceitos carregam, em sua raiz etimológica, o sentido de actante, usado para definir a 

palavra “ator”. Embora haja uma relação de sentido entre os conceitos, é preciso deixar claro 

que trata-se de coisas diferentes, porém metaforizadas com o mesmo radical. Na Teoria do 

Ator Rede, o papel de ator é atribuído às coisas. Nos conceitos de Leis Interactanciais e Giro 

Interactancial, o papel de ator é atribuído aos significantes e sentidos, que interagem entre si 

em uma dimensão semântica, produzindo as significações necessárias à formação dos desejos. 

Mas, em ambas as dimensões citadas, é possível observar que todo e qualquer sentido nasce 

das relações, sejam elas entre coisas materiais ou não materiais (como os bots) e entre 
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significantes.  
 Para que a análise sobre a noção de algoritmo na comunicação não incorra em erros, 

será agora iniciada uma sistematização dos mesmos, a fim de conceitua-los, de forma 

dedicada, segundo suas características, tipos e funções na comunicação. Essa conceituação 

será de extrema importância, porque irá ajudar a compreender, a partir das funções e usos, o 

impacto destes na  formação dos desejos, dada através das relações entre sentidos, valores e 

significantes, bem como na inclusão nesta análise da noção de valor-gradiente, associado ao 

trabalho dos significantes, possivelmente afetados pela interferência dos algoritmos.  
 A princípio, antes de iniciar a caracterização e classificação dos algoritmos, conforme 

seus usos e funções, é preciso compreender melhor o que é um algoritmo. Para uma definição 

melhor contextualizada ao universo da comunicação, foi utilizada a referência de um dos 

textos da pesquisadora Elizabeth Saad, professora da ECA/USP.   
 Elizabeth Saad  (2012, p.129) afirma:  

O termo algoritmo é uma palavra latinizada, derivada do nome de Al Khowarizmi, matemático 
árabe do século XIX. Na computação, um algoritmo é um “procedimento criado para cumprir 
uma tarefa específica” (Skiena, 2008: 3). Trata-se de um passo a passo computacional, um 
código de programação, executado numa dada periodicidade e com um esforço definido. O 
conceito de algoritmo permite pensá-lo como um procedimento que pode ser executado não 
apenas por máquinas, mas ainda por homens, ampliando seu potencial de acuidade associada à 
personalização. Deste modo, desenhar um algoritmo é elaborar uma série de instruções com 
a finalidade de resolver um problema. No caso da timeline social do Facebook, o algoritmo 
é utilizado especialmente para ordenar elementos (dados sobre outros usuários) por critério 
de importância (definida pelo programador da empresa). (grifo nosso). 

 Posto que o algoritmo é um procedimento matemático, utilizado para resolver um 

determinado problema, de qualquer ordem e com critérios definidos por quem o programou, o 

mesmo será sempre um elemento complexo, plástico e ajustável às suas finalidades. Se for 

comparado ao significante, cuja a função, quando em conjunto com outros significantes, é 

participar da criação de significações e significados, envolvendo coisas e sujeitos, os 

algoritmos, assim como os significantes, cumprem funções.   
 Para além da computação, pensando seu uso na comunicação digital, o algoritmo pode 

atuar como uma espécie de “significante invisível” ao sujeito. Ao interferir na lógica das 

associações dos significantes da linguagem, acabam influenciando também na seleção 

sistemática de quais significantes serão apresentados aos sujeitos, quando os sujeitos gastam 

grande parte do tempo utilizando a timeline do Facebook, seja esta funcionando como 

timeline do perfil de um usuário ou timeline de uma fanpage, ou grupos da mesma rede social. 

Tem-se então assim um uso particular de um dos tipos de algoritmos, neste caso, chamado por 

Saad (2012) de algoritmo curador.  
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 Além do algoritmo curador, cuja operação no Facebook é diferente em relação a 

outras plataformas, embora exerça a mesma proposta de curadoria. Há também outras 

categorias de algoritmos, como a dos bots (social bots e chat bots) e os malwares, programas 

maliciosos usados para roubar informações confidenciais como senhas de bancos, de e-mails 

e números dos cartões de crédito. Como já dito antes, para além da caracterização e análise 

dos algoritmos e suas funções, há de se considerar também a interrelação destes em uma 

realidade midiatizada, na qual a relação de todos esses “atores” orientam nossas ações e 

influenciam nos modelos de comportamentos. E há uma estreita relação entre os desejos e 

comportamentos, sejam eles de consumo de produtos ou de consumo de imagens de marca. 
 Ainda sobre a noção de curadoria, estendida ao mundo da computação, é importante 

observar que a curadoria se trata de um trabalho de seleção e organização de conteúdos, 

conforme observam Elizabeth Saad e Daniela Bertocchi (2012, p. 28):  

Mas o que é curadoria e quais as incertezas ontológicas a ela associadas? Em sua etimologia, 
o termo curadoria está vinculado ao ato de curar, zelar, vigiar por algo: um conceito 
originalmente relacionado aos campos do Direito e das ordens monásticas. Com a evolução 
social o termo passa a relacionar-se com o campo das artes, dos museus e de seus respectivos 
acervos. As representações de curadoria vigentes vinculam-se à ação humana e, ampliadas 
para qualquer contexto social, referem-se sobremaneira às atividades de seleção, 
organização e apresentação de algo a partir de algum critério inerente ao indivíduo 
curador. Mais adiante nessa evolução conceitual vemos o termo vinculado à atividade de 
mediação, qual seja, de um especialista que executa conexões entre grupos, públicos, 
pessoas com propostas, objetos, exposições ordenados a partir de “modelos de ordem” 
definidos pelo mediador (aqui curador). Na medida em que ocorre a expansão da sociedade 
digitalizada, o termo curadoria passa a ser utilizado para uma diversidade de ações que 
envolvem organização de dados a partir de critérios ou recortes. Nesse contexto, a 
“curadoria de informação” assume uma ideia muito mais de organização que de 
inauguração de uma nova proposta ou visão de mundo. Recorrendo ao Google, observamos a 
explosão de uso do termo a partir do ano de 2010. Quantitativamente, em fevereiro de 2012 o 
Google registrou aproximadamente 1.230.000 resultados para o termo “curadoria” em 
Português e 7.450.000 em Inglês; considerando o termo “curadoria da informação” registrou 
1.0038.000 resultados em Português e mais de 4.750.000 em Inglês. A diversidade de 
associações semânticas ligadas ao termo revela a amplitude de sua apropriação: curadoria de 
conteúdo, cuidador de informação, filtrador, curadoria digital, editorial, social, 
jornalística, educativa, do conhecimento, do consumidor, de comunidades, entre outros. 
(grifo nosso).  

 O trecho, em destaque acima, mostra que o sentido original da palavra “curadoria” 

passou por uma ressignificação, a fim de servir às demandas do universo da comunicação 

digital. O que antes era vinculado ao ato de cruzar, zelar ou vigiar por algo, tornou-se agora o 

ato de “selecionar” e “filtrar” os conteúdos nas redes sociais, buscando exibir o que realmente 

“interessa” ao consumidor. É importante observar essa lógica de seleção atrelada ao Giro 

Interactancial, apresentado no Capítulo III, pois, ao entregar (como resultado de busca) 

informações com sentidos ligados aos sentidos dos textos digitados nos campos de busca, o 
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algoritmo impulsiona o Giro Interactancial, promovendo associações entre sentidos da vida 

do internauta e os sentidos entregues pelos motores de busca. Desse trabalho de associação, 

significações são produzidas, contribuindo para a formação dos desejos. Sendo assim, os 

algoritmos, entre eles o curador, podem funcionar como direcionadores dos fluxos de sentidos 

e significantes ligados à construção das significações. Ao agir desta forma, os algoritmos, em 

uma realidade midiatizada, pode impactar no mecanismo de construção e reelaboração das 

próprias realidades, nas quais os sujeitos são formados e atuam.  
 Olhando por esta ótica, parece muito simples compreender o processo de formação 

dos desejos, porém não se trata de uma tarefa simples, dado que há um complicador, atrelado 

à dimensão dos significantes, presente no fato do significante, em si, “não significar nada”, 

conforme análise, no Capítulo III, das palavras de Lacan (LACAN, 1988, p.296). Ao dizer 

que o significante nada significa, Lacan parecer ter dito que, por “não significar nada” pode, 

ao mesmo tempo, “tudo significar”. Mas para quem? E o quê? A resposta vai depender do 

contexto de cada indivíduo, que tecla nos campos de buscas de sistemas como os do 

Facebook ou Google. Ao operar a seleção do conteúdo, o algoritmo curador simula, grosso 

modo, “uma conversa” entre o humano (que pergunta) e a máquina (que “responde”), 

conversa esta possibilitada pela linguagem natural dos humanos.  
 Quando os indivíduos se sentem satisfeitos com os resultados das buscas, no Google 

ou nas redes sociais, pode haver neles a sensação de terem sido ouvidos ou, para usar um 

termo mais próximo dos estudos de comunicação, terem a sensação de que foram 

“escutados”. Se houve uma “escuta”, será possível pensar que a comunicação aconteceu, 

porém é ainda necessário pensar em qual valor-gradiente. Dentro do universo das marcas, a 

exemplo das marcas Nespresso e Starbucks, o trabalho aqui desempenhado foi o de analisar 

essas “escutas” à marca. “Escutas” essas que sofrem, em determinado grau, uma influência da 

curadoria algorítmica. Ao sofrer tal influência, o desejo pode sofrer também um impacto de 

tal influência, porém, quanto à sua lógica de construção, nada parece mudar, o que há é uma 

transposição desta lógica, pautada na associação entre significantes, para a dimensão digital.

 O fato do algoritmo possibilitar uma transposição, e não uma modificação estrutural 

na lógica do processo de comunicação e linguagem, não faz de seu papel algo menor, dado o 

grande número de pessoas afetadas pelo seu funcionamento e uso. Ao selecionar, conforme 

uma lógica relacional, os significantes exibidos em uma determinada timeline, o algoritmo 

curador se antecipa ao desejo do indivíduo pois, mediante a seleção, provoca uma introdução 

de sentidos, agindo desde o início do processo, ligado à formação de desejos. E o algoritmo só 
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consegue tal efeito porque, através de informações coletadas no cache dos computadores, 

sabe previamente o que de fato “faz sentido” para um determinado consumidor, conforme seu 

contexto.  
 Quando um bom profissional de vendas sai às ruas, com o objetivo de cumprir a meta 

do dia, ele planeja suas ações e seu discurso, no sentido de tornar seu dia produtivo, em 

termos de números. O bom publicitário, o bom vendedor ou o bom profissional de marketing 

inicia seu planejamento de vendas pensando em como irá defender os valores dos produtos 

vendidos. Para que o consumidor perceba valor nos produtos, é necessário ao vendedor 

encontrar uma forma de, mediante significantes, sentidos e valores-gradiente, produzir as 

significações necessárias à formação dos desejos dos compradores. Esta é também uma forma 

de se antecipar ao desejo de um determinado consumidor, pertencente a um grupo, 

caracterizado pela publicidade como target.   

 Sendo assim, é necessário ao vendedor agir como um algoritmo curador. Ele precisa 

levantar todas as informações, atreladas aos significantes, sentidos e valores mais comuns a 

um determinado segmento. Atualmente, as empresas de pesquisa de mercado, adjuvantes dos 

publicitários, fazem este papel. A diferença entre vendedor e algoritmo curador está na 

otimização de fatores como velocidade e escala, por meio das quais se concretiza o processo 

de formação do desejo a partir da identificação de significantes que representem o 

consumidor.  
 Em grupos ou fanpages de marcas de cafés, como a de Nespresso e Starbucks, por 

exemplo, o algoritmo curador do Facebook irá selecionar diferentes significantes, associados 

a baixos ou altos valores-gradiente, mas o que pode evidenciar tais gradações é o 

engajamento dos consumidores, como “escuta” às significações operadas. Mas, para além do 

engajamento, é necessário também empreender a análise do conteúdo do engajamento, a fim 

de verificar se esse conteúdo traz elogios ou detrações à marca.   
 A análise desse conteúdo irá permitir identificar os significantes, os sentidos e valores 

envolvidos e também como se deram os deslizamentos com outros significantes, presentes 

nos discursos das marcas e nos discursos e contextos dos consumidores. Na lógica 

algorítmica, seja ela aplicada à publicidade ou ao jornalismo, a escala desses deslizamentos é 

ampliada, gerando impactos na realidade concreta, conforme mostram Elizabeth Saad (2012), 

e colaboradores, na obra intitulada Curadoria Digital e o Campo da Comunicação. Após 

tratar do algoritmo como curadoria digital, um dos tipos e usos atrelados ao modelo 

algoritmo, o próximo passo será tratar, de forma mais dedicada, de um segundo tipo de 
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algoritmo, já citado: o bot.  
 Para uma melhor compreensão do, será retomado o texto intitulado The Rise of Social 

Bots (FERRARA et al, 2014, p.20):  

Today, social media ecosystems populated by hundreds of millions of individuals present real 
incentives - including economic and political ones - to design algorithms that exhibit human-
like behavior. Such ecosystems also raise the bar of the challenge, as they introduce new 
dimensions to emulate in addition to content, including the social network, temporal 
activity, diffusion patterns and sentiment expression. A social bot is a computer algorithm 
that automatically produces content and interacts with humans on social media, trying to 
emulate and possibly alter their behavior. Social bots have been known to inhabit social 
media platforms for a few years [Lee et al. 2011; Boshmaf et al. 2013].168 (grifo nosso). 

 O termo bot, como uma contração da palavra robot, não é novo. Porém, após ser 

aplicado ao universo das redes sociais, o mesmo ganhou um novo sentido. Assim como os 

demais softwares, que incluem em seu funcionamento algoritmos, cada bot possui uma 

finalidade. Como já citado no início deste capítulo, há bots feitos para usos legais, como os 

chat bots, usados em SACs de diversas empresas. Mas o intuito deste capítulo é promover 

uma reflexão acerca dos social bots, usados para simular ações humanas em redes sociais”. 

Conforme apontado no trecho acima, um dos problemas desse tipo de algoritmo está no 

impacto do mesmo no comportamento dos indivíduos. Embora os autores do texto não tratem, 

de forma direta, é preciso também considerar o impacto dos bots na formação dos desejos dos 

sujeitos consumidores.  
 Diferentes dos algoritmos curadores, os social bots geralmente não são usados para 

realizar um trabalho de agenciamento do conteúdo nas redes, mas enganar o internauta, se 

passando por um humano produtor de um certo conteúdo. Embora os social bots não realizem 

agenciamentos de conteúdos, os mesmos podem sofrer, em algum momento, a influência dos 

algoritmos curadores. E a relação midiatizada, entre os diversos tipos de algoritmos não pode 

passar desapercebida em pesquisas acadêmicas de diferentes campos.  
 Ao impactar, a partir de conteúdos outros, o conteúdo produzido por humanos, os 

social bots podem alterar os sentidos dados nas interações. Mas, para que haja um impacto 

considerável, é necessário haver um ganho na escala de influência desses bots. E o ganho 

desta escala vai depender do números de social bots controlados pelos botmasters. Apesar dos 

bots serem robôs, estes são, de certa forma, regidos por humanos, que visam obter, de forma 
                                                
168 Hoje, ecossistemas de mídias sociais povoadas de centenas de milhões de indivíduos apresentam incentivos reais - incluindo incentivos 
econômicos e políticos - para desenvolver algorítmos que exibam comportamento humano. Tais ecossistemas também elevam o nível do 
desafio, a medida que eles introduzem novas dimensões para emular além do conteúdo, incluindo rede social, atividade temporal, padrões 
difusos e expressão de sentimento. Um bot social é um algorítmo computadorizado que produz conteúdo automaticamente e interage 
com humanos na mídia social, tentando emular e possivelmente alterar o comportamento deles. É sabido que bots sociais têm habitado 
plataformas de mídias sociais por alguns anos [Lee et al. 2011; Boshmaf et al. 2013]. (tradução nossa). 
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ilegal, poder e dinheiro, conforme mostra o artigo do The New York Times, intitulado Social 

Media Bots Offer Phony Friends and Real Profit169.  
 Embora o uso dos social bots se mostre mais presente em outras esferas ideológicas, 

tais como a esfera política e ou religiosa, o uso dos mesmos na publicidade não pode ser 

ignorado, em especial quando se trata de uma Análise do Conteúdo em jogo nas interações e 

permeadas pelos social bots pois, a alteração dos sentidos, dada de forma ampla, como 

acontece na política, pode alterar, de forma significativa, valores e desejos.   
 Ferrara et al (2014, p.22) complementam:   

What are the intentions of social bots? Some of them are benign and, in principle, innocuous 
or even helpful: this category includes bots that automatically aggregate con- tent from various 
sources, like simple news feeds. Automatic responders to inquiries are increasingly adopted by 
brands and companies for customer care. Although this type of bots are designed to provide a 
useful service, they can sometimes be harmful, for example when they contribute to the 
spread of unverified information or rumors. Analysis of Twitter posts around the Boston 
marathon bombing revealed that social media can play an important role in the early 
recognition and characterization of emergency events [Cassa et al. 2013]. But false 
accusations also circulated widely on Twitter in the aftermath of the attack, mostly due to bots 
automatically retweeting posts without verifying the facts or checking the credibility of the 
source [Gupta et al. 2013]170. (grifo nosso). 

 Conforme apontam os autores, rumores e informações falsas, disseminadas em grande 

escala pelos social bots, são prejudiciais porque impactam na construção da realidade criada a 

partir das interações sociais. Ao perceber um determinado comportamento padrão, em um 

grande número de “pessoas”, muitos indivíduos não percebem que tais padrões foram 

originados nas interações de pessoas com um conjunto de algoritmos, entre eles social bots e 

algoritmos curadores.  
 Buscando uma melhor compreensão dos impactos dos social bots, é preciso analisar 

dois aspectos básicos. O primeiro deles é o tipo de funcionamento. O segundo é a análise dos 

conteúdos dos social bots. A análise de conteúdo pode ser feita segundo a mesma 

metodologia Análise de Conteúdo, proposta para esta tese, mas com adaptações pontuais.   
 Se a perspectiva acerca da formação do desejo, pautada na relação entre significantes, 

sentidos, valores e valores-gradiente, passa necessariamente por uma operação de linguagem, 

                                                
169  http://www.nytimes.com/2014/11/20/fashion/social-media-bots-offer-phony-friends-and-real-profit.html?_r=0 | Acesso em 27 de 
Dezembro de 2016, às 21:00 hs. (Bots Sociais oferecem falsos amigos e lucros garantidos). 
 
170 Quais são as intenções dos bots sociais? Alguns deles são benignos e, em princípio, inócuos ou até úteis; esta categoria inclui bots que 
automaticamente agregam conteúdo de várias fontes, como simples alimentação de notícias. Respondedor automático de questionamentos 
são cada vez mais adotados por marcas e empresas para atendimento ao consumidor. Apesar deste tipo de bots ser designado para prover 
um serviço útil, eles podem ser danosos às vezes, por exemplo quando eles contribuem para espalhar informações não verificadas ou 
rumores. Análises de postagens do Twitter acerca da explosão na Maratona de Boston revelou que a mídia social pode ter um papel 
importante no reconhecimento e caracterização precoces de eventos emergenciais [Cassa et al. 2013]. Porém falsas acusações também 
circularam largamente no Twitter logo após o ataque, a maioria devido a bots retwitando postagens sem verificar os fatos ou checar a 
credibilidade da fonte [Gupta et al. 2013]. (tradução nossa). 
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é possível dizer, por ouro lado, que não existe desejo sem conteúdo, em especial sem os 

sentidos desses conteúdos. Sentidos operados nas relações estabelecidas entre humanos e 

coisas, e mediadas por algum tido de dispositivo, desde a prensa tipográfica, até os atuais 

dispositivos como os ligados à realidade virtual.  
 Ao atravessar as interações e os sentidos dados nessas interações, os algoritmos, 

dependendo da complexidade, podem ganhar status de “interlocutor” e “ator” no processo de 

comunicação, interferindo na criação da realidade a partir da comunicação. Um exemplo 

emblemático, que pode ilustrar o impacto desses algoritmos, está na recente vitória do 

Republicano Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos.   

 Ao possibilitar a formação de “bolhas” de pensamentos e posições ideológicas, os 

algoritmos curadores impactam na formação do desejo do indivíduo, entregando 

determinados sentidos em detrimento de outros. No caso da vitória de Trump, o desejo de 

grande parte dos eleitores, em votar no Republicano, foi causado pelos sentidos e 

significantes trabalhados no discurso conservador do candidato, através das mídias sociais. 

Para grande parte dos norte-americanos, os significantes, proferidos pelo Republicano, os 

representa, porque vão diretamente ao atual contexto dos EUA.   
 Mas, se os social bots são tão danosos para os usuários da internet e também para as 

marcas que trabalham de forma séria sua comunicação, como prevenir e detectar os social 

bots? Sim, há formas. E essas formas são amparadas em padrões de comportamento, ligados 

aos conteúdos. A maioria dos botmasters são excelentes programadores, porém muitos são 

maus comunicadores. Apesar disso, os botmaster não devem ser subestimados, dado o 

aperfeiçoamento desses robôs, cada dia mais sofisticados.  
 O texto de Emilio Ferrara, The Rise of Social Bots traz uma análise sobre os sistemas 

mais comuns de detecção de bots. O item A Taxonomy of Social Bot Detection Systems (2014, 

p.24) apresenta basicamente três formas de detecção:  

In the following, we propose a simple taxonomy that divides the approaches proposed in 
literature into three classes: (i) bot detection systems based on social network information; 
(ii) system based on crowd-sourcing and leveraging human intelligence; (iii) machine 
learning methods based on the identification of highly-revealing features that 
discriminate between bots and humans. Sometimes a hard categorization of a detection 
strategy into one of these three categories is difficult, since some exhibit mixed elements: we 
present also a section of methods that combine ideas from these three main approaches.171 
(grifo nosso). 

                                                
171 A seguir, nós propomos uma simples taxonomia que divide as abordagens propostas na literatura em 3 classes: (i) bot de sistemas de 
detecção baseados em informação de rede social; (ii) sistema baseado em crowdsourcing e alavancagem de inteligência humana; (iii) 
métodos de aprendizado de máquinas baseados na identificação de características altamente reveladoras que discriminam bots de 
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 A primeira delas, Social Network Information, usa informações de conexão dos bots 

nas redes para identificar padrões de comportamento, como número de links, nós com 

internautas, tipo de posts feitos por robôs e também os textos desses posts. Estas técnicas 

podem incluir as ferramentas de SNA - Social Network Analysis. Apesar de não ter a 

capacidade de apontar se um determinado perfil é um bot, o SNA pode apresentar dados 

acerca dos interagentes. A partir desses dados, se torna possível então eliminar, de uma 

amostra, movimentos suspeitos. E foi exatamente isso que foi feito com a seleção das 

amostras  de posts nas fanpages e grupos de Nespresso e Starbucks, analisadas nesta pesquisa.

 O segunda forma de detecção de bots apontada pelo texto é a system based on crowd-

sourcing and leveraging human intelligence, ou forma coletiva de detecção baseada em 

inteligência humana. Este método, por usar uma forma de ação coletiva, tem se mostrado 

eficiente para a detecção de robôs, pois o usuário é incentivado a denunciar, por meio de um 

link, quando um perfil parece falso ou gera spams com mensagens apelativas e repetitivas. 

Esses padrões, quando analisados por humanos, podem ser facilmente detectados a partir da 

análise do conteúdo disseminado pelos bots. O texto de Emílio Ferrara (2014, p.26) apresenta 

uma tabela172 (Fig.101) de parâmetros para a análise do conteúdo e do comportamento dos 

                                                                                                                                                   
humanos. Às vezes uma categorização dura  de uma estratégia de detecção em uma destas três categorias é difícil, já que alguns exibem 
elementos mistos: nós apresentamos também uma seção de métodos que combina idéias a partir destas três principais abordagens (tradução 
nossa). 
 
172 Padrões de rede: capturam várias dimensões de padrões de difusão de informações. Os recursos estatísticos podem ser extraídos de redes 
baseadas em retweets, menções e co-ocorrência de hashtag. Exemplos incluem distribuição de graus, coeficiente de agrupamento e medidas 
de centralidade [Ratkiewicz et al. 2011b]. Padrões de usuário: são baseados em metadados do Twitter relacionados a uma conta, incluindo 
idioma, locais geográficos e tempo de criação da conta. Padrões de amizade: incluem estatísticas descritivas relativas aos contatos sociais de 
uma conta, como mediana, momentos e entropia das distribuições de seus números de seguidores, seguidores e postagens. Padrões 
temporais: capturam padrões temporais de geração de conteúdo (tweets) e consumo (retweets); Exemplos incluem a semelhança de sinal com 
um processo de Poisson [Ghosh et al. 2011], ou o tempo médio entre dois posts consecutivos. Padrões de conteúdo: baseiam-se em pistas 
linguísticas calculadas através do processamento da linguagem natural, em especial a marcação de parte da fala; Exemplos incluem a 
freqüência de verbos, substantivos e advérbios em tweets. Padrões de sentimentos: são construídos usando algoritmos de análise de 
sentimentos específicos para o Twitter e específicos para o Twitter, incluindo felicidade, excitação-dominância-valência e escores de emoção 
[Golder e Macy 2011; Bollen et ai. 2011]. 

Tabela de Parâmetros para a Detecção de Social Bots 
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supostos robôs.  

 O método de detecção é dividido em seis classes de parâmetro: network (rede), user 

(usuário), Friends (amigos), timing (tempo), content (conteúdo) e sentiment (análise do 

sentimento). Em network, é possível capturar várias dimensões dos padrões de difusão da 

informação. Recursos estatísticos ligados a retuítes, menções, etc, obtidos via SNA - Social 

Network Analysis, irão ajudar na análise dos padrões.  
 O parâmetro de usuário ajuda a compreender melhor se um usuário é um bot, pois 

serão analisados pontos como idioma, posição geográfica e tempo da duração de contas. Bots 

costumam apresentar pouco tempo de vida nas redes. Normalmente apresentam um elevado 

número de conexões em curto tempo, se desligando após concluído o objetivo para o qual foi 

criado. Outro dado importante, acerca do critério usuário, é quando no Facebook por 

exemplo, são analisados os álbuns de fotos dos perfis. Não é comum encontrar um histórico 

coerente na relação entre fotos e posts, pois bots não apresentam engajamento ligado à 

histórias de vida, tal como os humanos.  
 O critério friend features pode ajudar a melhor compreender padrões ligados ao 

engajamento com amigos. É possível, via SNA, obter estatísticas a respeito de ações como 

número de seguidores e posts. No caso do Twitter, tweets e retweets. O critério de tempo, 

timing features, irá ajudar a compreender padrões de geração e consumo de conteúdo. Bots 

costumam realizar postagens com tempos regulares entre uma postagem e outra. Já humanos 

possuem um timing não regular, no que se refere ao intervalo de postagens. A partir do 

critério de conteúdo, content features, é possível identificar social bots a partir de deixas 

linguísticas, como uma alta frequência de verbos, nomes e advérbios em tweets. O critério de 

conteúdo pode ser somado ao critério Análise de Sentimento. Nesse caso, ferramentas de 

análise de sentimento, somadas à análise de conteúdo de posts no Facebook e tweets, podem 

ser úteis ao processo de mapeamento e identificação de social bots.  
 O terceiro método de detecção de social bots, apresentado pelo texto de Emílio Ferrara 

(2014, p.24) é o Machine Learning. O termo Machine Learning é usado para designar um 

subcampo das Ciências da Computação e diz respeito à capacidade das máquinas de executar 

algumas tarefas sem ser previamente programadas. O termo está relacionado a três outros 

subcampos das Ciências da Computação: Reconhecimento de Padrões, Teoria da 

Aprendizagem Computacional e a Inteligência Artificial.  
 O primeira subdivisão do Machine Learning, o Reconhecimento de Padrões, somada 

às demais, pode ajudar na compreensão dos padrões de comportamento dos social bots. E é 
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importante lembrar que ferramentas e aplicações envolvendo Machine Learning também 

trabalham a partir da lógica algorítmica. A partir deste ponto é possível observar as múltiplas 

finalidades dos algoritmos. E é possível observar também que a questão central envolvendo a 

lógica algorítmica, não está ligada ao modelo em si, mas ao uso e funções destes, para fins 

benéficos ou maléficos.  
 A ferramenta para detecção de social bots intitulada BotOrNot (www.botornot.co) é 

uma das mais famosas e visa identificar a presença dos bots no Twitter. Esta ferramenta pode 

apresentar um detalhamento (Fig.102) acerca do comportamento dos social bots na rede do 

Twitter e traz também dados estatísticos, a partir de gráficos, envolvendo variáveis como 

sentimento e timings de tweets e retweets.   

 Até o presente momento, foi realizada uma abordagem geral sobre os algoritmos, seus 

tipos, usos e impactos na comunicação digital, porém é necessário ir além e transpor essa 

análise para o mundo da publicidade. Para tanto, serão analisados casos, nos quais o 

funcionamento dos algoritmos afetaram a comunicação publicitária, levando aos 

consumidores e anunciantes mentiras acerca dos reais resultados ligados a desempenhos de 

campanhas, e também acerca da demonstração de “satisfação” de um pool de falsos 

consumidores em relação a um determinado produto. 

Tela da Ferramenta BotOrNot 
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6.1 A Publicidade Atravessada pelos Algoritmos 

 Novamente, ao falar do impacto dos algoritmos na comunicação digital, agora no que 

se refere à Publicidade, é preciso ter um grande cuidado quanto às suas devidas 

diferenciações. Assim como em outros modelos de comunicação digital, como a comunicação 

jornalística, na publicidade há também os “algoritmos do bem” e os “algoritmos do mal”. E 

tanto um modelo quanto o outro pode ser desdobrado para diferentes usos, tipos e funções. 
 No segmento da comunicação publicitária, há também os chat bots, algoritmos usados 

para efetuar atendimento aos clientes em SACs de empresas, como as de comércio eletrônico 

e também imobiliárias, que disponibilizam esses robôs no atendimento via internet, visando 

resolução de questões básicas, antes do atendimento com um humanos ser iniciado. Este 

modelo é útil, quando uma empresa quer cortar custos, empregando menos humanos no 

processo de atendimento. Com o desenvolvimento de novas linguagens e também do 

crescimento da inteligência artificial e da computação cognitiva, o modelo tem crescido muito 

nos últimos anos e se mostra cada vez mais adequado às demandas de empresas e usuários. 
 A segunda classe de algoritmos presentes na publicidade é também aquela na qual se 

encaixam os social bots (que simulam visitas em sites e redes sociais) e os já mencionados 

malwares (abreviação de malicious software). Esses algoritmos tem trazido muitos problemas 

aos negócios ligados a publicidade digital pois, além de falsear métricas como CPC (Custo 

por Clique) e CPM (Custo por Mil), impactam também em outras frentes, como falsificação 

de domínios, e redirecionamentos de domínios para sites com conteúdos indesejados. Todo 

esse leque de ações, provocadas pelos algoritmos maliciosos, já configura um novo campo de 

estudo acerca do problema, comumente chamado de “fraude na publicidade digital”.  
 Para que esse cenário da publicidade online seja melhor compreendido, será feita uma 

abordagem dos algoritmos mais comuns, ligados às fraudes mais comuns. Em seguida, será 

feita uma abordagem mais dedicada aos algoritmos ligados à criação de conteúdos, um nível 

de maior complexidade.  
 Com o avanço da inteligência artificial, da computação cognitiva e da linguística 

computacional, as máquinas vem ganhando maior capacidade de compreender os 

“significados” dos textos. Há ainda um nível de maior sofisticação, atualmente em 

desenvolvimento, que é o nível da NLP (Natural Language Processing), mais conhecida no 

Brasil como Linguagem Natural, por meio da qual presume-se que as máquinas possam 
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processar a linguagem tal como um ser humano, compreendendo inclusive os sentidos das 

metáforas e de ironias. E o projeto Watson da IBM173 parece ser o melhor exemplo do poder 

desse tipo de linguagem, recentemente empregadas em máquinas.   
 No que se refere à fraude digital, uma matéria174 do Jornal O Globo diz ser, 29% do 

tráfego de internet no mundo, feito por bots:  

RIO - Quase um terço dos cliques em propagandas digitais em todo o mundo é feito, na 
verdade, por robôs. As práticas fraudulentas já equivalem a 29% do tráfego relativo a 
anúncios digitais na internet, declarou Keith Weed, diretor global de marketing da Unilever, 
em apresentação no Festival de Cannes Lions, na França, conforme relatou ontem “O Estado 
de S. Paulo”. Segundo o executivo, os robôs, chamados de bots, causam perdas de US$ 6 
bilhões a US$ 10 bilhões globalmente. As fraudes são fator de preocupação no mercado 
publicitário e roubaram os holofotes do evento na França. Outras estimativas, como a da 
Associação Nacional de Publicitários (ANA, na sigla em inglês), dos EUA, em parceria com a 
White Ops, empresa de segurança digital, confirmam que os robôs causam prejuízo. A 
previsão para este ano é de um efeito negativo de US$ 6,3 bilhões. — Já há mais bots na web 
do que humanos. Vocês estão pagando pelos olhos de um robô ou pelos de um humano? — 
alfinetou Weed, aos profissionais que assistiam a sua palestra em Cannes, acrescentando que a 
prática traz desperdício de dinheiro. (grifo nosso). 

 Embora as fraudes mais comuns na publicidade digital girem em torno de falsos likes, 

falsas visualizações e falsos seguidores, não necessariamente ligados diretamente à criação de 

conteúdos falsos, contendo significantes verdadeiros já consolidados na cultura, é preciso 

considerar o quanto um número alto de likes (compostos por likes falsos e verdadeiros) na 

página de um produto ou marca, pode impactar na formação do desejo de consumidores que, 

a princípio, simpatizam com o produto ou marca.   
 O falseamento das métricas quantitativas não é ainda um processo tão sofisticado 

como seria o da implementação de um bot dotado de Linguagem Natural, que consiga criar 

conteúdos significativos para a audiência, a exemplo de uma narrativa de vida de um 

personagem, cruzando com narrativas das vidas dos consumidores. Porém, com base em uma 

análise do problema, um simples dado quantitativo, como um alto número de likes, já pode 

impactar, de forma menos complexa, na formação do desejo na publicidade.   
 O fato de um consumidor saber que a fanpage de uma determinada celebridade, 

produto ou marca, ocupa o segundo ou o terceiro lugar em número de likes, no Brasil ou no 

mundo, já pode representar para ele um certo sentido de que algo naquela celebridade, 

produto ou marca as tornam desejáveis. O sentido de que algo é desejável para um grande 

número de pessoas já sinaliza, por si só, um valor, iniciando o movimento do Giro 

                                                
173https://www.ibm.com/watson/developercloud/doc/nl-classifier/ | Acesso em 19 de Novembro de 2016, às 15:20 Hs.  
 
174 http://oglobo.globo.com/economia/fraudes-digitais-inflam-audiencia-na-publicidade-pela-internet-16562187 Acesso em 12 de Novembro 
de 2016, às 16:33.  
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Interactancial (Ver Capítulo III, p.120), impactando na formação do desejo a partir da relação 

entre significantes, sentidos e valores. E, no caso de existência dos bots, uma análise racional 

acerca daquilo que se lê, de forma imediata, acaba por ficar em segundo plano, porque a 

“lógica” de funcionamento e formação dos desejos não é completamente racional, dando-se 

em sua maior parte no inconsciente, conforme mostra a Psicanálise.  

 O site fanpagelist.com 

(Fig.103) traz, em tempo real, dados 

sobre as fanpages mais curtidas no 

mundo. O site mostra que fanpages 

como as dos jogadores Neymar e 

Cristiano Ronaldo estão entre as 

mais curtidas no mundo175. É 

curioso notar, o quanto celebridades 

possuem mais curtidas, se compa-

radas a marcas e produtos. Na 

imagem, é possível ver que, não 

considerando as curtidas nas fanpages próprias da marca Facebook, celebridades lideram. 

Após as celebridades, a fanpage de marca mais curtida é a do You-Tube, ocupando a nona 

posição.   

 A fim de buscar explicações para tal fenômeno, foram feitas pesquisas em língua 

inglesa e portuguesa, por trabalhos que dessem conta de apontar as razões pelas quais 

celebridades possuem mais curtidas que marcas, porém não foi encontrado nenhum trabalho 

satisfatório, dando conta de explicar a diferença.  
 Frente aos dados mostrados no site fanpagelist, estima-se que, por conter um número 

infinitamente maior de likes, em relação às marcas, as fanpages de celebridades abarquem 

também um número maior de social bots. A fraude, ligada aos números de likes na 

publicidade digital de celebridades pode, mediante a relação de sentido e valor, impactar na 

formação dos desejos dos fans. Se Cristiano Ronaldo possui quase 120 milhões de fãs, sendo 

a celebridade mais vista e desejada no mundo é porque há nele algo de valor. Mas qual valor 

seria esse? A maioria dos indivíduos parece não conseguir chegar a uma resposta clara a 

respeito deste valor. E a dúvida acerca do valor pode elevar ainda mais o sentido desse valor, 

                                                
175 Pesquisa feita em 12 de Novembro de 2016, às 17:21. 

Tela do site fanpegelist.com  
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levando a questionar: O que tem Cristiano Ronaldo? Será que o valor está em sua beleza ou 

no talento para o futebol? Enquanto não se chega a uma resposta, o jogador segue ganhando 

likes a cada dia, pouco importando, para a maioria, se esses likes são verdadeiros ou falsos ou 

se há no meio do percurso outras formas de fraude.  
 Atualmente, existem muitas empresas empreendendo esforços no sentido de oferecer 

soluções para reduzir as possibilidades de fraudes na publicidade online. Há várias empresas 

com diferentes propostas. Algumas com ferramentas sofisticadas, como a White Ops e a 

Forensiq. Além de oferecer ferramentas e trabalhos de consultoria, essas empresas 

disponibilizam também, em seus sites, estudos como o Bot Baseline Fraud Digital 

Advertising176 (Fig. 104), um relatório anual produzido em parceria com a ANA (Association 

of National Advertisers), associação norte-americana de anunciantes.   
 Apesar de profícuos os trabalhos de associações como a ANA e  IAB (Interactive 

Advertising Bureau) é preciso pontuar o quanto esse segmento da publicidade, a publicidade 

digital, carece de mais estudos acadêmicos, em especial no que se refere ao problema da 

“fraude digital”, envolvendo também os algoritmos.   
 Em comunicação, o problema do 

falseamento de métricas e notícias tem sido muito 

estudado por pesquisadores acadêmicos ligados ao 

jornalismo. Na ECA/USP, há o COM+ 

(www.grupo-ecausp.com/commais), Grupo de 

Pesquisa em Comunicação e Mídias Digitais, 

integrando importantes pesquisadores, a exemplo da 

professora Elizabeth Saad.  

 Tanto no que se refere à Publicidade, quanto 

no que se refere ao Jornalismo, o problema da 

fraude digital vai de encontro à comunicação, 

atividade humana responsável pela criação do senso 

de realidade dos indivíduos. É por meio da 

comunicação que os integrantes de uma 

determinada sociedade encontram referencias para construir e sustentar valores estruturantes 

das bases políticas e da cultura. Quando há, mediante a fraude digital (no Jornalismo ou na 

                                                
176 http://www.ana.net/content/show/id/botfraud-2016  

Relatório Bot Baseline Advertising 
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Publicidade), um falseamento da comunicação é possível acreditar em um falseamento da 

realidade, a partir da experiência e dos usos das mídias, feitos por diferentes indivíduos 

receptores e consumidores de notícias, marcas e produtos.   
 Se há uma alteração dos sentidos, impactados por notícias e anúncios falsos, pode 

haver também a remodelação de valores. Havendo o “falseamento” dos sentidos e o 

remodelamento dos valores, novas configurações para a formação dos desejos estarão postas. 

Embora não seja adequado falar em “falseamento do desejo” - porque o desejo é formado 

conforme uma demanda, envolta em uma relação de significantes, sentidos, valores e 

significações, as ações, resultantes dos desejos formados a partir do contexto falseado, 

poderão ser materializadas na prática.   
 Exemplos como o do linchamento de Fabiane Maria de Jesus, espancada até a morte 

na cidade do Guarujá, Litoral Paulista, ilustram a materialização de um desejo de vingança. 

Segundo reportagem do site G1177, a partir da divulgação de um retrato falado, compartilhado 

na fanpage Guarujá Alerta, Fabiane foi confundida com outra mulher, acusada de ter 

sequestrado uma criança para fins de magia negra. Fabiane foi então perseguida e morta por 

alguns moradores da cidade. Neste caso, o sentido, que apontava Fabiane como culpada, foi 

dado de forma imediata.   

 O sentido, dado de forma imediata, foi também alterado pelos comentários dos demais 

internautas na fanpage Guarujá Alerta. Isto fez com que o valor do conceito “justiça oficial”, 

feita pelo Estado, fosse alterado, perdendo seu valor-gradiente e possibilitando um acréscimo 

de valor-gradiente a outra significação: “justiça feita pelas próprias mãos”, despertando assim 

o desejo de agir, consumado e legitimado como “consenso”, a partir das interações dos 

seguidores da página Guarujá Alerta, consumando o “ritual de purificação”.  
 Voltando a atenção para a dimensão da comunicação publicitária, envolvendo marcas 

e consumidores, é possível identificar também equívocos oriundo da lógica algorítmica de 

comunicação nas redes sociais. Um dos exemplos mais famosos trata do envolvimento da 

marca Coca-Cola em um caso famoso, aquele no qual o consumidor Wilson Batista de 

Resende moveu, no ano de 2000, uma ação judicial contra a marca, alegando ter ingerido o 

refrigerante proveniente de uma garrafa contendo cabeças de ratos.   
 O caso foi divulgado pelo Jornal da Record, que buscou se posicionar de forma 

“neutra”, somente apresentando a demanda do consumidor. Porém a notícia ganhou 

                                                
177 http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/mulher-morta-apos-boato-em-rede-social-e-enterrada-nao-vou-aguentar.html Acesso 
em 15 de Novembro de 2016, às 10:00 horas.   
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desdobramentos nas redes sociais, incluindo o Facebook (Fig.105). No Facebook, o caso, 

considerado pela justiça como fraude, ganhou repercussão e se legitimou como “verdade”.  

 Muitos internautas, sem ao menos lerem os autos do processo, que apontava para a 

baixa probabilidade do refrigerante apresentar resíduos sólidos, acreditaram, de forma 

imediata, nos argumentos do consumidor. A fraude foi desmascarada pela Justiça de São 

Paulo, isentando a marca de culpa pelo ocorrido.  
 O boato envolvendo o caso dos ratos, supostamente oriundos do processo industrial, 

gerou uma grande crise na marca, fazendo-a se posicionou rapidamente. A partir de um filme 

publicitário, divulgado na TV e obviamente nos canais digitais, como seu canal no You-

Tube178, a Coca-Cola lançou um convite aos consumidores. O anúncio os chamava para uma 

visita a uma das fábricas da marca, para assim se certificarem da não possibilidade do 

refrigerante entregar resíduos sólidos em suas garrafas.   
 Como a empresa agiu rapidamente, e de forma adequada, não houve, segundo a 

marca, registros de uma queda significativa 

nas vendas do produto em escala nacional. 

Porém, a análise do fato mostra o quanto 

uma fraude, ao se tornar “digital” a partir de 

uma manifestação de pessoas impactadas 

pelos algoritmos em rede, pode acarretar em 

uma distorção de fatos concretos e prejuízos 

para pessoas e marcas. Ao dar mais impor-

tância aos assuntos mais compartilhados, 

curtidos e comentados por pessoas (e bots), 

o algoritmo curador pode impactar nos 

valores-gradientes das significações 

necessárias à formação dos desejos.   
 Sobre as marcas de café estudadas nesta pesquisa, foram encontrados alguns exemplos 

de boatos e mentiras acerca de seus produtos. O exemplo mais significativo vem de uma 

acusação, feita pelo pastor evangélico James Manning à marca Starbucks. Conforme notícia 

do site O Globo179, o dirigente da igreja ATLAH World Missionary Church, no Harlem, em 

Nova York (EUA), acusou a maior rede mundial de cafeterias de adicionar sêmen ao café, 
                                                
178 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=RAfcv3CW_Jo  |   Acesso em 15 de Novembro de 2016, às 12:10 Hs. 
179 http://blogs.oglobo.globo.com/pagenotfound/post/pastor-diz-que-starbucks-vende-cafe-com-semen-de-sodomitas-554077.html | Acesso 
em 29 Dez 2016. 

Post de sobre Possível Contaminação da Coca-Cola 
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para que estes pudessem ter um “ganho de sabor”. A manifestação do líder religioso está 

ligada a uma resposta do mesmo a um comercial veiculado pela Starbucks, no qual duas drag 

queens apareciam promovendo a marca.   
 Howard Schultz, presidente da Starbucks, é conhecido por defender publicamente 

casamento gay e o respeito aos homossexuais, valores condenados por grande parte dos 

evangélicos. Durante um culto da Igreja Batista, o pastor pediu aos fiéis que parassem de 

consumir os produtos da Starbucks. A maior parte dos consumidores da marca Starbucks não 

possui um perfil conservador. Isto pode ser constatado a partir de uma análise criteriosa dos 

sentidos expressos nos discursos publicitários produzidos pela marca e também por 

consumidores nas redes sociais. Sendo assim, o boato não impactou, segundo a marca, em um 

desequilíbrio significativo nas vendas, porém, houve um esforço da mesma em ter de se 

posicionar frente a tal acusação.  
 No que se refere à Nespresso, segunda marca aqui estudada, após uma pesquisa em 

buscadores como o Google, não foram encontrados indícios significativos de casos 

envolvendo mentiras criadas e espalhadas nas redes sociais. Uma possível explicação para tal 

situação pode estar no fato de Nespresso ter um público restrito e muito bem cuidado, através 

de um sofisticado programa de relacionamento. Nespresso não é uma marca com tanta 

capilaridade, se comparada à Starbucks, que possui mais de vinte mil lojas em todo o mundo e 

se posiciona politicamente a favor de seu público. Seguindo a análise acerca do impacto das 

redes sociais e seus algoritmos, já é possível perceber o quanto a comunicação midiatizada, e 

quando fraudulenta, impacta na formação dos desejos.  
 Os casos acima citados estão diretamente ligados à produção de conteúdos em rede 

por parte de humanos, porém a lógica do funcionamento dos algoritmos, atrelada a 

características humanas, não pode passar desapercebida, já que, ao ser distribuída pela rede, 

as mentiras são clicadas e compartilhadas por milhares de pessoas e bots. A cada comentário 

ou clique a um post de conteúdo fraudulento, seguem também os deslizamentos de 

significantes, operando significações diversas e difusas, sem possibilidade de controle, já que 

a circulação dos sentidos em rede se mostra caótica, sem prazos para encerrar, nem garantias. 
 Esse cenário de incerteza tem preocupado muito as marcas, fazendo-as se mobilizarem 

em torno de demandas percebidas pelo mercado. Trata-se de um movimento já iniciado pelo 

mercado, mas que precisa ser acompanhado pela academia. O consultor de tecnologia John 

Wilpers, responsável pela publicação do “FIPP’s Innovation in Magazine Media World 

Report publicou, em 12 de Janeiro de 2015, um texto intitulado You’re Infected, and Probably 
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Don’t even Know it: 12 Innovative Ways to Detect and Prevent Digital ad Fraud180, alertando 

para os riscos dos diferentes tipos de contaminações das máquinas por malwares. 
 Se o algoritmo conseguir articular operações significantes com alto valor-gradiente, 

direcionando significação a um determinado indivíduo, certamente o internauta poderá ser 

afetado, sem perceber estar sendo, de certa forma, “manipulado” pelos algoritmos maliciosos, 

operando, de forma escusa, em milhões de computadores pessoais e celulares ao redor do 

mundo.  
 Desde a década de noventa, quando a internet começou a se popularizar em países 

desenvolvidos e emergentes, houve também um grande crescimento de vírus, infectando as 

máquinas dos usuários. Diferentes tipos de vírus tinham como finalidade causar falhas de 

sistema ou até mesmo de hardwares. Com a evolução da internet, os malwares passaram a ser 

usados para outros objetivos, como roubo de senhas ou outras informações confidenciais.   
 Os populares Cavalos de Tróia, uma alusão à História Grega, tinham como função 

enganar o usuário com mensagens sedutoras ou provocativas, enviadas por e-mail, tais como 

“Você está sendo traído, clique aqui para ver as fotos” ou “Você foi sorteado, para receber seu 

prêmio, clique aqui e efetue seu cadastro”. Tais exemplos já não funcionam mais com tanta 

eficiência, dado o desgaste no uso dos mesmos ao longo do tempo. Porém há outras formas de 

propagar programas maliciosos, disseminados em larga escala em redes sociais como o 

Facebook, o Twitter e redes de conteúdo pornográfico. Quando o assunto é fraude na 

publicidade digital, há também o uso desses programas maliciosos não somente para roubar 

senhas ou outras informações pessoais, mas para infectar a máquina, instalando uma barra de 

anúncios, que aparece no topo ou no meio da tela, exibindo anúncios de empresas de varejo 

ou comércio eletrônico. Mas também há a infecção de malwares via anúncios provocativos, 

oferecendo acesso a conteúdo adulto ou a jogos.   
 A BBC Brasil publicou, em 07 de Março de 2014, uma matéria intitulada Propaganda 

supera pornografia como maior ameaça a celulares181, onde mostra o crescimento da fraude 

digital voltada à propaganda em celulares: 

O perigo mais comum para os usuários de internet por smartphones já não é mais a 
pornografia, mas sim as propagandas. Segundo um novo estudo, as propagandas em 
páginas da web atualmente são a maior fonte de códigos maliciosos em smartphones. 
Especialistas afirmam que é preciso desconfiar de e-mails que direcionem a páginas de banco 

                                                
180 Você foi infectado e provavelmente nem sabe disso: 12 formas inovadoras de detectar e prevenir fraudes digitais | Disponível em 
http://www.fipp.com/news/insightnews/youre-infected-and-probably-dont-even-know-it | Acesso em 15 de Novembro de 2016, às 15:21 Hs.  
181  Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/03/140307_ameacas_celular_web_fn | Acesso em 15 de Novembro de 
2015, às 16:22 Hs. 
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(que também peça senhas) ou uma janela que se abre durante a navegação no celular e leve o 
usuário a abrir um arquivo de PDF. Apesar de os smartphones serem muito mais seguros do 
que computadores, os telefones agora são um campo fértil para os hackers, abrindo novas 
possibilidades para o uso de técnicas tradicionais que já eram usadas em computadores. A 
pesquisa realizada pela empresa de segurança Blue Coat indica que os anúncios na web se 
transformaram em fonte de malware (software destinado a se infiltrar em um computador). 
Uma em cada cinco ocasiões em que o usuário de um smartphone entra em contato com estes 
códigos é através de uma propaganda na internet - que parece perfeitamente normal e que, 
geralmente, leva a outra página ou ao download de um aplicativo. Os programas maliciosos 
para celulares estão aumentando, apesar de representarem apenas 1% de todas as ameaças 
cibernéticas de códigos malignos, segundo a companhia de internet Cisco. O estudo também 
descobriu que os ataques dos sites com endereços que terminam em XXX (para sites adultos) 
ainda são os mais eficazes, já que afetam 16% do total de vítimas. (grifo nosso). 

 Em praticamente todos os casos envolvendo a infecção por programas maliciosos, ou 

a relação desses programas maliciosos com outros algoritmos, há invariavelmente uma 

relação imersa na tríade sentido, valor e desejo. O que leva um internauta a clicar em um link 

senão o desejo?  Ao ser levado pelo desejo, o usuário pode ser levado a imergir em uma série 

de ações controladas por atores não humanos, programados por humanos, mas com ações 

automáticas. E, se ele clicou, é porque houve ali um sentido de valor, endereçado por uma 

operação significante previamente carregada de alto valor-gradiente, fazendo-o parar, mesmo 

por alguns segundos, sua navegação. Ao clicar, o desejo de imersão em uma promessa 

aparentemente verdadeira (mas mentirosa) se realiza, carregando consigo uma carga enorme 

de frustração, pois o usuário, além de não ter o objeto prometido pelo “anúncio”, pode ser 

infectado por um malware.  
 Em muitos casos, os usuários nem percebem que foram infectados, pensam ter 

cometido um engano ao clicar em um anúncio cujo link foi “quebrado”, levando-o por engano 

a outro site. A partir desse ponto, quando há uma contaminação do aparelho, o algoritmo 

continuará agindo, interferindo, de várias formas no conteúdo consumido, a exemplo da 

curadoria, quando o algoritmo seleciona o que o usuário vê, ou em casos mais sofisticados, na 

criação de conteúdos sedutores, carregados de operações significantes com alto valor-

gradiente. Esses conteúdos sedutores, são programados por hackers no objetivo de provocar 

ações desejantes, que levem a um determinado objetivo, quase sempre criminoso, 

favorecendo quem está por trás das fraudes.  
 No texto citado, Wilper apresenta 12 maneiras inovadoras de se proteger de diferentes 

tipos de fraude na internet, desde bots com ações aparentemente menos complexas, como 

curtidas falsas em fanpages, até alguns social bots, mais sofisticados operando criação de 

conteúdo. E são estas ações sofisticadas as que mais interessam a esta pesquisa, pois ao 

trabalhar conteúdos, esses algoritmos são programados pelos hackers para utilizar 
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significantes já consolidados na cultura, como por exemplo o uso de um discurso com teor 

erótico (Fig.106), supostamente enviado por uma mulher, cuja foto no perfil falso apresenta 

uma mulher sensual, com lábios carnudos e outros atributos significantes.   

 Esta suposta mulher sensual, falso perfil, ao se direcionar a uma vítima, o convida 

para uma conversa e promete mostrar fotos do seu corpo nu. Esse conteúdo de teor erótico, 

carregado de alto valor-gradiente, é uma isca para o desejo de homens e mulheres.   
 Após cair na cilada, o internauta tem sua máquina contaminada com o malware, que 

irá executar algumas tarefas, como enviar propagandas repetitivas ou até mesmo o envio de 

conteúdos de ordem política e religiosa. O problema envolvendo a produção de “conteúdos” 

por parte dos algoritmos tem sido muito estudado por pesquisadores acadêmicos ligados ao 

Jornalismo. Esses pesquisadores, a exemplo da professora Elizabeth Saad, estudam a relação 

entre jornalismo digital e a lógica algorítmica. Porém o número de estudos acadêmicos 

envolvendo fraude aplicada à publicidade é atualmente muito menor.  
 Voltando ao texto de Wilper, é possível perceber que entre as maneiras mais eficientes 

de se evitar o problema da fraude digital na publicidade online é a utilização de ferramentas 

existentes como a White OPS, destinada aos anunciantes em guerra com os robôs, capazes de 

simular tráfego de humanos na rede, comprometendo a veracidade das métricas entregues aos 

anunciantes. Apesar do texto de Wilper ser dirigido ao mercado, que busca, por meio de suas 

dicas, lutar contra a fraude na publicidade online, é importante lembrar também da outra 

Exemplo de Armadilha Digital a partir da Exibição de Perfis Falsos no Facebook 
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ponta, a do usuário, cuja máquina foi infectada. Este carece também de cuidado e orientação. 

 Como os malwares trabalham de forma escusa, muitos usuários nem percebem que 

suas máquinas, e também seu “desejo” foram sequestrados por criminosos. Eles usam os 

computadores (ou o celulares) sequestrados para simular cliques e visualizações de sites antes 

comercializadas pelos mesmos criminosos, mediante também uma operação ligada ao desejo 

de quem busca obter o maior número de visualizações e likes pelo menor preço. Na internet é 

possível encontrar anúncios como “10.000 likes por 10 dólares!”.  
 A mesma lógica vale para seguidores no Instagram, visualizações no You-Tube, 

seguidores no Twitter ou curtidas no Facebook. Mas muitos dos compradores acreditam 

serem verdadeiros os números de seguidores ou likes obtidos mediante a fraude. Sendo assim, 

contribuem para o fortalecimento do mercado paralelo. O falseamento, que impacta na 

formação do desejo a partir da publicidade na internet, aparece em várias dimensões, desde 

conteúdos e curtidas falsas, produzidos pelos bots, até a compra do produto imaginário e 

inexistente, comprado por quem pretende anunciar uma marca ou fazer de si um produto de 

grande popularidade, a exemplo das web celebridades.  
 Apesar das iniciativas já trabalhadas por mercados maduros de publicidade digital, 

como o mercado dos Estados Unidos, onde a ANA (Association of National Advertisers) tem 

realizado um importante esforço focado na luta contra a fraude da publicidade digital, é 

necessário ainda um investimento da academia, no que tange às pesquisas científicas 

produzidas por publicitários, em parceria com profissionais e pesquisadores do segmento de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).   

 O impacto de uma realidade atravessada pelas tecnologias da comunicação e seus 

algoritmos são imensos. E as pesquisas acadêmicas feitas no segmento do Jornalismo de 

dados e Jornalismo digital contribuem para a compreensão da amplitude do problema. Mas é 

preciso ir além e compreender também o impacto dos algoritmos e da tecnologia na 

publicidade digital.   
 Se notícias falsas, produzidas por humanos, mas difundidas com ajuda dos algoritmos, 

já impactam na formação dos desejos a partir de sentidos e valores emergentes simplesmente 

das interações e da circulação destes no âmbito da política, da cultura e da ideologia, o que 

dizer, em meio a tudo isso, da publicidade digital atravessada pela fraude dos bots? As 

respostas para perguntas como esta virão dos esforços em melhor compreendê-las.  
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Considerações Finais 

 A pesquisa resultou de um esforço em compreender questões de impacto na formação 
do desejo, a partir da comunicação publicitária midiatizada pelas redes sociais digitais, com 
foco para a rede social Facebook. Para tanto, buscou-se fundamentação em um eixo teórico 
interdisciplinar, construído com base no cruzamento entre Estudos da Comunicação e 
Psicanálise Lacaniana.  Com base no entendimento da formação do desejo em um novo 
tempo, no qual a cultura passou a ser midiatizada pelas novas tecnologias da comunicação, o 
estudo buscou investigar a formação do desejo a partir da análise do conteúdo de interações 
(posts) entre consumidores das marcas Nespresso e Starbucks, na rede social Facebook. Para 
tanto, foram traçados objetivos teóricos e empíricos.   
 No que tange aos objetivos teóricos, descritos na apresentação, todos foram 
alcançados, mediante o uso das teorias empregadas. Tanto a Psicanálise Lacaniana, quanto a 
Enunciação Midiática Publicitária, somadas às teorias da Midiatização Socioconstrutivista de 
Andreas Hepp e Teoria da Circulação de Antônio Fausto Neto, cumprem papéis importantes 
para a compreensão da formação do desejo na publicidade digital, porque são teorias, cuja a 
forma de análise do processo de comunicação vai muito além de uma perspectiva linear, 
centrada na produção de sentidos entre emissor e receptor.  
 Outro aporte teórico empregado, e de extrema importância para a pesquisa, foi o 
trabalho conjunto de Eneus Trindade e Clotilde Perez, expresso em dois importantes textos 
intitulados Os Rituais de Consumo como Dispositivos Midiáticos para a Construção de 
Vínculos entre Marcas e Consumidores, publicado, em 2014, na revista Alceu e Dimensões do 
Consumo Midiatizado, apresentado no II Congresso Mundial de Comunicação Ibero-
Americana Confibercom, em 2014.  
 Os trabalhos mencionados foram importantes para a concepção da noção de valor-
gradiente, modelo aqui aplicado com o objetivo de analisar fatores de impacto na formação 
do desejo, bem como seu movimento, em direção ao objeto, reconhecido pelo sujeito como 
“objeto de desejo”. Os trabalhos de Trindade e Perez (2014) ajudam a compreender essa 
lógica, materializada nas relações dos sujeitos consumidores com as perspectivas de objetos 
possíveis para o desejo, passando pelo nível dos vínculos de sentidos, obtidos e firmados a 
partir de rituais de consumo, à luz de Grant McCracken (2003) e estendidos por ambos à 
midiatização.   
 A formulação teórica de Trindade e Perez contemplou também,  a análise dos vínculos 
de sentidos, os gradientes de interação, inspirada na proposição do pesquisador José Luiz 
Braga [2015(2012)]. Nesta pesquisa, os conceitos de vínculos de sentidos e gradientes de 
interação foram ampliados à Psicanálise Lacaniana e aplicados à análise da produção de 
sentidos presente nas interações entre marcas e consumidores na rede social Facebook.  
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 Na Psicanálise Lacaniana, os vínculos de sentidos passaram a ser observados no 
trabalho de produção da significação, oriunda de operações significantes, dadas em cadeia, e 
travadas em uma lógica de associações de significantes, entre significantes da vida do 
consumidor, das marcas e da cultura, em um contexto de consumo. Quando operações 
significantes contemplam essas associações, operantes nos sujeitos, pode haver criação de 
vínculos de sentidos. E isso explica também a lógica dos rituais de consumo, discutida no 
trabalho de Trindade e Perez (2014).   
 Os rituais de consumo tem a capacidade de criar vínculos de sentido, porque podem 
unir, mediante associações de significantes, indivíduos que partilham de um mesmo universo 
discursivo, com significantes e significações comuns, fazendo-os terem a impressão de que 
são devidamente reconhecidos em um determinado grupo. Quando marcas passam a 
atravessar essa lógica ritual, podem imergir, mediante associação com os significantes do 
grupo, nos universos discursivos, estabelecendo com os integrantes do grupo, vínculos de 
sentidos.     
 O modelo utilizado por Trindade e Perez apresenta uma visão arrojada e inovadora 
sobre a midiatização do consumo, porém foi necessário ir além, buscando compreender o 
papel do desejo em meio a essa lógica de estabelecimento de vínculos de sentidos no 
consumo midiatizado. Desta forma, a discussão ganhou, nesta pesquisa, um desdobramento 
para a Psicanálise Lacaniana.  
 Embora a proposta tenha funcionado bem em nível teórico, foi no entanto necessário 
comprovar, de forma empírica, as hipóteses aqui levantadas. A ponte entre o aporte teórico 
empregado e o trabalho empírico realizado deu-se mediante o protocolo empregado, no qual a 
noção de valor-gradiente foi unida ao Giro Interactancial, buscando compreender a formação 
do desejo a partir de um circuito sustentado em três dimensões, a saber: sentido, valor e 
desejo, concebido no Capítulo III. A partir de então, foi dado o passo seguinte, em direção ao 
trabalho empírico, mediante metodologia e métodos empregados.  
 Como metodologia, foi contemplada a Análise de Conteúdo, aliada a dois métodos, o 
SNA – Social Network Analysis e o ECA -Ethnographic Content Analysis. O primeiro método 
foi importante no mapeamento das interações e dos significantes, presentes no corpus 
analisado, 15 posts, envolvendo Nespresso e Starbucks, oriundos de um universo de 120.000 
interações, em um período de seis meses. O segundo método foi útil na compreensão dos 
sentidos e significações operadas por tais significantes, bem como o entendimento dos 
valores-gradiente, entendidos, de forma qualitativa, como baixos, altos, favoráveis ou 
desfavoráveis às marcas. Um valor-gradiente alto desfavorável pode emergir, por exemplo, 
de uma relação de insatisfação ou frustração como uma determinada marca, fazendo o 
consumidor se engajar nas redes mediante detrações e registros em sites como o Reclame 
Aqui. E foi comprovado que essa frustração passa também pelas operações de sentido. Já o 
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valor-gradiente alto favorável pode engajar o consumidor de forma favorável à marca, 
fazendo-o defender a mesma nas redes, como ocorre com as marcas de café Nespresso e 
Starbucks. Porém, em ambas as marcas estudadas, foram encontrados variações no valor-
gradiente, indo de altos favoráveis a altos desfavoráveis, mas a metodologia apontou haver 
um predominância de valores-gradiente altos favoráveis a ambas as marcas.  
 O problema de pesquisa versou sobre o entendimento de como se dá a formação do 
desejo na publicidade de café, e na identificação de fatores que impactam nesse processo, a 
partir dos fluxos de sentidos e significações em circulação na rede social Facebook. A 
pesquisa buscou compreender a noção de valor-gradiente e o quanto o processo de formação 
do desejo é impactado por esses valores-gradiente que, por sua vez, se liga ao funcionamento 
das Leis Interactanciais, responsáveis pela produção da significação.   
 De uma forma geral, pode se dizer que a pesquisa foi satisfatória na entrega de 
resultados para a solução do problema e hipóteses levantadas porque, mediante a ferramenta 
Stilingue, foi possível identificar os significantes e as operações significantes dotadas de 
diferentes valores-gradiente para a formação do desejo de consumidores das marcas 
Nespresso e Starbucks. Ademais, a ferramenta Stilingue pôde ser útil também na 
comprovação da hipótese de que operações significantes, propostas pelas marcas,  quando 
direcionadas ao contexto do consumidor, funcionam em maior potencia para a criação de 
vínculos de sentidos no consumo midiatizado de marcas e produtos, como mostram os 
exemplos ligados ao Postum, ao Cantinho Nespresso e ao post sobre “bebida grátis na 
Starbucks, em seu aniversário” (Fig. 99, p.294).  
 Como síntese de toda a pesquisa realizada, é possível afirmar que a mesma buscou 
trazer uma proposta inovadora para o campo da comunicação, visando reunir conceitos 
metodológicos clássicos, a exemplo da metodologia Análise e Conteúdo, aliados a abordagens 
mais recentes, como a Análise Qualitativa de Mídia, proposta por Altheide e Schneider 
(2013) na obra Qualitative Media Analysis.  
 Outra contribuição inovadora está na concepção do modelo de Giro Interactancial, 
que visa facilitar a compreensão  da formação do desejo a partir de movimentos dos sentidos 
atrelados à instância de valor, ligada ao desejo mediante operações das Leis Interactanciais 
(metáfora, metonímia, embreagem e debreagem), tratadas no Capítulo III.  
 Partindo do princípio de que há uma relação intrínseca entre comunicação e 
construção da realidade, espera-se que o modelo, pautado no Giro Interactancial e no valor-
gradiente, somado a desdobramentos futuros, possa contribuir para a compreensão da 
formação do desejo na comunicação publicitária, mas também em outras formas de 
comunicação, a exemplo do jornalismo.  
  Indo ainda mais longe, espera-se que desdobramentos futuros, envolvendo tais 
modelos, possam ser feitos em outras teorias e áreas, ligadas ao estudo de fenômenos ligados  
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à construção da realidade a partir do processo de comunicação e linguagem. Campos como o 
da educação, da filosofia e da política podem também empregar o valor-gradiente, 
empreendido como uma forma de entender as relações discursivas, travadas entre grupos 
sociais. Desta forma, o valor-gradiente poderá funcionar como um instrumento para a 
compreensão de demandas de diferentes grupos sociais.   
 Por meio do valor-gradiente e do Giro Interactancial, será possível compreender os 
valores e os sentidos presentes em diferentes grupos, em diferentes culturas. E mais, poderá 
ajudar a compreender em quais medidas e circunstâncias esses valores e sentidos, atrelados às 
demandas, podem se transformar, pela via das significações, em significados possíveis para a 
formação dos desejos de tais grupos. Ainda dentro desta ótica, o modelo poderá ser 
empregado na compreensão das ligações dos valores e sentidos, de uma determinada cultura, 
com o universo do consumo.  
  Um outro ponto, que pode gerar futuros desdobramentos e discussões, está na 
perspectiva acerca da relação entre o valor-gradiente e conceito de significante, visto pela 
Psicanálise Lacaniana como “aquilo que representa o sujeito para um outro significante”, mas 
também como algo que “nada significa”. Nesta pesquisa, o valor-gradiente foi trabalhado 
como algo intrínseco à significação, produzida no trabalho dos significantes em cadeia. Porém 
se torna pertinente pensar na seguinte questão: Poderia o significante, sozinho, ser algo 
dotado de um certo valor-gradiente? Se comprovado este fato, a pesquisa poderá ganhar 
outros desdobramentos, tanto na Psicanálise quanto nos Estudos de Comunicação.   
 Outro ponto, de extrema importância, apontado pela pesquisa e que merece 
desdobramentos futuros, em especial no que tange à publicidade digital, está no fato da 
mesma estar sujeita às ações de algoritmos maliciosos, como os social bots. Esta passagem foi 
explorada no último capítulo da tese, deixando evidente o quanto a ação de tais algoritmos 
pode ser preocupante e danosa sob dois aspectos principais.   
 Por um lado, as ações dos social bots são danosas para a publicidade digital enquanto 
“negócio”, porque as ações desses robôs falseiam métricas e fomentam um mercado paralelo 
calcado na ilegalidade, além de prejudicar milhões de consumidores, tendo seus 
computadores e celulares infectados.   
 Por outro lado, as ações dos diferentes tipos de algoritmos, já preocupa pesquisadores 
do Jornalismo e da Publicidade, porque, ao falsear métricas, notícias e outros tipos de 
conteúdo, os algoritmos acabam falseando também a própria realidade, criada a partir do 
processo de comunicação. Ao ser criado e operado por botmasters, hackers responsáveis pela 
criação e controle de social bots, os algoritmos podem interferir em um processo 
essencialmente humano, a linguagem. Além de selecionar quais conteúdos (repletos de 
significantes) a serem exibidos, como é o caso da ação dos algoritmos curadores, alguns 
algoritmos já participam também da criação de conteúdos.   
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 As referências utilizadas no Capítulo VI, como o caso do texto de Ferrara (2014, p.96-
104), mostram o quanto a criação de conteúdos a partir de algoritmos poderá se desenvolver 
com a Inteligência Artificial e também com a presença da Linguagem Natural, uma tecnologia 
que vem sendo empregada visando fazer com que a máquina possa processar, de forma muito 
próxima aos humanos, a linguagem natural dos mesmos, a mesma linguagem, por meio da 
qual são construídas realidade e cultura.   
 Frente a este cenário, a pesquisa mostrou ser necessário, cada vez mais, o empenho de 
pesquisadores, de diferentes áreas e segmentos, em compreender as possíveis consequências 
ligadas a essa nova forma de comunicar. E, dentro da proposta aqui construída, envolvendo o 
Giro Interactancial e o valor-gradiente, imagina-se ser possível desdobramentos que possam 
resultar na possibilidade de um mapeamento de valores-gradientes ligados a significações 
oriundas de processos nos quais há a interferência de máquinas e de algoritmos, visando 
separar ações humanas e não humanas, bem como o impacto de tais ações na cultura e na 
construção da realidade.  
 As pesquisas acadêmicas envolvendo o combate aos social bots, e a outros algoritmos 
maliciosos, tem ganhado força no campo do jornalismo, porém o mesmo não vem 
acontecendo no campo das pesquisas acadêmicas envolvendo a publicidade. Na publicidade, 
há ainda poucos estudos acerca do problema. As ações envolvendo a batalha contra esse tipo 
de fraude, presente na publicidade digital, tem ganhado muito espaço no mercado.   
 Nos EUA, há a ANA (Association of National Advertisers) que publica um relatório 
anual sobre fraude digital, mas esse esforço precisa ser somado a esforços da academia, 
visando complementar o trabalho de investigação, pesquisa e combate ao problema, pois o 
que é falseado na publicidade passa a ser, em certa medida, também falseado na realidade.
 Em síntese, é possível dizer que esta pesquisa de doutorado se conclui cumprindo a 
maior parte dos objetivos traçados, pois a metodologia e os métodos empregados se 
mostraram potentes e vantajosos para a compreensão da formação do desejo sob uma 
perspectiva de cultura midiatizada, na qual marcas e consumidores trocam, constantemente, 
mediante a circulação das mensagens em tempo real, sentidos e significantes, operando 
significações necessárias à formação dos desejos dos sujeitos consumidores, afetados por 
elementos de tempo e espaço.  
 Sendo assim, este estudo se conclui trazendo algumas respostas, como as já descritas, 
mas sobretudo se conclui deixando também um legado para o autor, que pretende expandir o 
estudo iniciado para desdobramentos futuros, contribuindo para o enriquecimento dos estudos 
em comunicação, cuja relação com as práticas sociais e com a construção da realidade se 
mostra evidente e intimamente relacionada ao desejo como um elo primordial. 



FIM DE SEÇÃO ANTERIOR. PÁGINA SEM CONTEÚDO. SEÇÕES INICIANDO EM PÁGINAS ÍMPARES. CONFORME ABNT 2016. 



Referências Bibliográficas                                                                                                                                   Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   331 

Referências Bibliográficas   

AUTHIER-REVUZ, J. Heterogeneidade(s) enunciativa(s). In: Cadernos de estudos lingüísticos, Campinas, 
UNICAMP – IEL, n. 19, jul./dez,[1990(1982)].  
_______. Palavras incertas – As não-coincidências do dizer. Campinas: Editora da UNICAMP, 1998.  
_______. Heterogeneidade mostrada e heterogeneidade constitutiva: elementos para uma abordagem do outro no 
  discurso. In: Entre a transparência e a opacidade: um estudo enunciativo do sentido. Porto Alegre: 
  EDIPUCRS, 2004a.  
_______. Palavras mantidas a distância. In: Entre a transparência e a opacidade: um estudo enunciativo do 
  sentido. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004b.  
_______. Hétérogénités(s) énounceative(s). Langage, 73. Paris: Larousse, p. 98-111, 1984.  

ALTHUSSER, L. Aparelhos ideológicos de estado. Rio de Janeiro: Graal, 1992. 

ATHEIDE, D. L., & SCHNEIDER, C. J. (2013). Qualitative media analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 

ARRIVÉ, M. (1994) Lingüística e psicanálise: Freud, Saussure, Hjelmslev, Lacan e outros. São Paulo: Editora           
da Universidade de São Paulo, 2001. 

ASTRUM PEOPLE. Howard Schultz Biography: Success Story of Starbucks CEO. 2017. Disponível em: <  
https://astrumpeople.com/howard-schultz-biography-success-story-of-starbucks-ceo/  >. Acesso em: 18 Jan. 2017, às 
10:20 hs. 

BRAGA, J. L. Interação como contexto da Comunicação. Matrizes (USP. Impresso), v. 1, p. 25-41, 2012. 
_______. Sobre “mediatização” como processo interacional de referência. GT Comunicação e Sociabilidade, 15    
      Encontro Anual da Compós, Bauru: junho de 2006.  
_______. Interação como contexto da comunicação. Matrizes. Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Comunicação da USP. São Paulo: ECA/USP. v. 6. n. 1 jul-dez.2012 pp.25-42. 
http:/www.matrizes.usp.br/index.php/matrizes/article/view/345/pdf_1 Acesso em 11/05/2015. 

BALLY, C. Traité de stylistique française. Paris: Klincksieck, 1951. 

BARBOSA, I. S. & TRINDADE, E. A enunciação publicitária e suas possibilidades. In Revista Acta semiótica et 
Lingvistica. São Paulo/Mogi das Cruzes: SBPL/UBC, v.12 2007, p. 59-70.  

BARBOSA, I.S.; TRINDADE, E. Por uma enunciação Publicitária. In: II Congresso Latino-Americano de Estudos do 
Discurso. Anais. Puebla: Universid Autónoma Benemérita de Puebla/ALED, out. 2003. 

BAKHTIN, M. Cultura popular na idade média e no renascimento: o contexto de François Rabelais – 7ª    
      edição. Tradução de Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 2010. 
_______. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec, 2006.   
_______. Estética e criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

BAUMAN, Z.. Amor líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

BBC Brasil. Propaganda supera pornografia como maior ameaça a celulares. São Paulo, 07 Mar 2014. Disponível 
em: < http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/03/140307_ameacas_celular_web_fn >. Acesso em: 29 Dez. 
2016. 

BENVENISTE, E. Problemas de Lingüística Geral II. Campinas: Pontes, 1989. 
_______. Problèmes de linguistique Générale. Paris: Gallimard, 1966. 
_______. Problemas de Lingüística Geral II. Campinas: Pontes, 1989. 
_______. Problemas de lingüística geral I, Campinas, SP: Pontes/ Editora da UNICAMP, 1991, 3ed, p.    
      284-293. 



Referências Bibliográficas                                                                                                                                   Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   332 

_______. Problèmes de linguistique générale II. Paris: Gallimard, 1974. 

BEHAR, H. (2009). It’s not about the coffee: Lessons on putting people first from a life at Starbucks. New York, 
NY: Portfolio, 2009. 

BUCCI, E; VENANCIO, R. D. O. O valor de gozo: um conceito para a crítica da indústria do imaginário. 
Matrizes(Online), v. 8, p. 141 - 158, 2014. 

CANCLINI, N. G. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da Modernidade. São Paulo: Universidade de São 
      Paulo, 1998. 
_______. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. Rio de Janeiro: ED. UFRJ. 1995. 
_______. Consumers and citizens: globalization and multicultural conflict. Trans. George Yudice. Minneapolis:    
      University of Minnesota Press, 2001. 
_______. Hybrid Cultures. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995. 

COULDRY, N.; HEPP, A. (2013). Conceptualizing mediatization: contexts, traditions, arguments. Communication 
     Theory. v. 23, Issue 3, pp. 191-102. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/comt.12019/pdf Acesso em 
     10/02/2015. 
_______. Media, Society, World: Social theory and digital media practice. London: Polity, 2012 

DOOLEY, R. Starbucks: Loyalty Program Misfire. Forbes, New York, 23 Jul. 2013.  Disponível em: 
<http://www.forbes.com/sitesrogerdooley/2013/07/23/starbucks-gold/#6669f5246855>. Acesso em: 29 Dez. 2016. 

DUNKER, C. I. L. O cálculo neurótico do gozo. 1. ed. São Paulo: Escuta, 2002. 

DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.  

DILLER, S.; SHEDROFF, N.; RHEA, D. Making meaning: how successful businesses deliver meaningful customer 
experiences. Berkeley, Calif.: New Riders, 2006. 

FAUSTO, N. A. (Org.) ; FERREIRA, J. (Org.); GOMES, P. G (Org.); BRAGA, J. L. (Org.). Midiatização e   
      processos sociais: aspectos metodológicos. 1. ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2010. v. 1. 192p. 
_______, A. (Org.); GOMES, P. G. (Org.); BRAGA, J. L. (Org.); FERREIRA, J.(Org.). Midiatização e processos     
      sociais na América Latina. 1. ed. São Paulo: Paulus, 2008. v. 1. 334p. 
_______. Nas bordas da circulação. In: Revista Alceu. Rio de Janeiro: PPGCOM/PUC-RJ, v. 10, n. 20, jan/jun. 2010. 
      pp. 55 a 69. Acesso em 23/11/2011. 

FIORIN, J.L. Astúcias da enunciação: As categorias de pessoa, espaço e tempo. São Paulo, Ática, 1999, 318 p. 

FREUD, S. A interpretação dos sonhos. In: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund 
       Freud. Vol. IV, V. 2. ed. Rio de Janeiro, Imago, 1987a. 
_______. A interpretação dos sonhos. In S. Freud, Edição standard brasileira das obras psicológicas completas (J.    
      Salomão, trad., Vol. 4 e 5, pp. 7-671). Rio de Janeiro: Imago, (1980c). (Trabalho orig. publicado em 1900). 

GEERTZ, C. Interpretations of cultures. New York, Basic Books, 1973. 

GREIMAS, A.J. Sobre o Sentido: Ensaios Semióticos. Petrópolis: Editora Vozes, 1975. 

GREIMAS, A; COURTÉS, J. Dicionário de semiótica. São Paulo: Cultrix, [1980(1979)]. 

GIRARD, R. Violence and the Sacred, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1979. 

GROHMANN, R ; SOUZA, L. O Receptor como Produtor de Sentido: estudos culturais, mediações e limitações. 
Anagrama:  Revista Científica Interdisciplinar da Graduação, Brasil, v. 2, n. 4, 2009. Disponível em http://  
 www.revistas.univerciencia.org/index.php/anagrama/article/view/6428/5841. Acessado em 28 dez.  2016. 

HALL, S. 2003.Da diáspora. Belo Horizonte, Ed. UFMG, 434 p. Paulo: Editora 34. 2008. 



Referências Bibliográficas                                                                                                                                   Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   333 

HAVEN, B. Marketing’s new key metric: engagement. marketing leadership professionals. Disponível    
 em:<http://www.adobe.com/engagement/pdfs/marketings_new_key_metric_engagement.pdf>.Acesso  
 em: 7 fev. 2012. 

HAVEN, B. Vital, S. Measuring Engagement. Forrester Research, June, 2008. 

HABERMAS, J. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade 
 burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. 

HEPP, A. Cultures of mediatization. Cambridge: Polity Press, 2013. 
_______. As configurações comunicativas de mundos midiatizados: pesquisa da midiatização na era da       
    “mediação de tudo”. In: MATRIZes,8 (1), pp. 45-64. 2014. 
_______, Hjarvard, S, Lundby, K. Mediatization: Theorizing the Interplay between Media, Culture and Society.      
     In: Media, culture & society, 37 (2), 2015. 
_______, Krotz, F. (2014): Mediatized worlds: understanding everyday mediatization. In: A. Hepp, F. Krotz   
               (eds.): Mediatized worlds: Culture and society in a media age. London: Palgrave, 2014, pp. 1-15. 

HOGGART, R. The uses of literacy: aspects of working class life. London, Chatto and Windus, 1957. 

HJARVARD, S. The Mediatization of culture and society. London: Routledge, 2013a.  
_______.. (2013b, in press). From mediation to mediatization: the institutionalization of new media. In A. Hepp 
      & F.  

HERSCOVITZ, H. G. Análise de conteúdo em jornalismo. In: LAGO, C. e BENETTI, M. Metodologia de Pesquisa 
em Jornalismo. Petrópolis: Vozes, 2007 

JANSSON, A. The Mediatization of Consumption: Towards an analytical framework of image culture. In: Journal of 
Consumer Culture, 2(5), 5-31. 2002. 

JACKS, N. et al. Meios e Audiências: a emergência dos estudos de recepção no Brasil. Porto Alegre: Sulina,     
2008. 

JAKOBSON, R. Lingüística e comunicação. São Paulo, Cultrix, 1989. 

KHAMIS, S. Nespresso: Branding the "Ultimate Coffee Experience". M/C Journal, [S.l.], v. 15, n. 2, may 2012. ISSN 
14412616. Available at: <http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/476>. Date accessed: 
29 dec. 2016. 

KROTZ, F. Die Mediatisierung kommunikativen Handelns. Der Wandel von Alltag und sozialen     
Beziehungen, Kultur und Gesellschaft durch die Medien. Opladen: Westdeutscher Verlag, 2001. 

_______. Mediatized Worlds: culture and society in a media age. New York: Palgrave, 2014. 

KRIPPENDORFF, K. Content Analysis: an introduction to its methodology. Newbury Park, CA: Sage, 1980. 

LACAN, J. O Seminário 5: as formações do inconsciente. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. (obra original  
 publicada em 1957-58). 

_______. A transferência e a pulsão”. In: Os quatro conceitos fundamentais em psicanálise: seminário livro    
     11. Rio de Janeiro: JZE, 1998. p. 119- 189. 

_______. O Seminário 16: De um outro ao outro. Rio de janeiro: Jorge Zahar, [2008(1968)]. 

_______. O Seminário 22: mais, ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1982. 

_______. A instância da letra no inconsciente ou a Razão desde Freud. In: LACAN, J. Escritos. São Paulo:   
      Perspectiva, p. 223-260, 2008a. 



Referências Bibliográficas                                                                                                                                   Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   334 

_______. (1993). The Seminar of Jacques Lacan, Book III, The Psychoses. New York:            
      W.W. Norton. [1993(1955–1956)]. 

LATOUR, B. “On Recalling ANT”. in: Law, J e Hassard, J. (Ed.s), Actor-Network and After, Oxford,       
      Blackwell, 1999 pp. 15-25.  

_______ . Reagregando o social: uma introdução à teoria do ator-rede. Salvador: Edufba, 2012.  

LA PASTINA. Etnografia de audiência. Uma estratégia de envolvimento. In: N. JACKS; R. VILELA; E. PIEDRAS 
(org), O que sabemos sobre as audiências. Porto Alegre, ALAIC, 2006. GT-Estudios de Recepción/ Ed.Armazém 
Digital, p. 27-43. 

LEMOS, A. Olhares sobre a cibercultura. Porto Alegre: Sulina, 2003. 

LI, C.;  Bernhoff, J. Groundswell. Boston: Forrester Research, Inc., 2011. 

LOTMAN, I. M. La semiosfera I: semiótica de la cultura y del texto. Tradução de Desiderio Navarro. Valência: 
Frónesis Cátedra, 1996. 

MACFARLANE, H. The leaky funnel. Melbourne: Bookman Media, 2003. 
 
MARCONDES FILHO, C. Duas doenças infantis da comunicação: a insuficiência ontológica e a submissão à política. 
Uma discussão com José Luiz Braga. Matrizes, Ano 5, nº 1, ago./dez. São Paulo: ECA/USP, p.  169-178, 2011a.  

MARX, K. O Capital: Crítica da Economia Política. São Paulo: Abril Cultural, 1985.  

MARTIN-BARBERO, J. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 4ª ed., Rio de Janeiro, 
Ed.UFRJ, 2006. 356 p. 

MAIA, M. Leis Interactanciais: Um Caminho para o Entendimento do Desejo em Discursos Publicitários. Revista 
Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, v. 11, p. 48-64, 2014. 

McCRACKEN, G. Cultura e consumo. Rio de Janeiro: Mauad, 2003. Trad. Everardo Rocha. Coleção Cultura e 
Consumo. 

MICCHELLI, J. Leading the Starbucks way: 5 principles for connecting with your customers, your products, and 
your people. New York, McGraw Hill, 2014. 

_______. (2013-09-06). Leading the Starbucks way: 5 principles for connecting with your customers,   
    your products, and your people. New York, McGraw Hill, 2013. Kindle Edition. 
_______. The Starbucks experience: 5 Principles for turning ordinary into extraordinary. McGraw-Hill, 2006. 

MITCHELL, W. The recon gured eye: visual truth in the post-photographic era. Cambridge, Mass: MIT Press, 1992.  

MOREIRA, F. Pastor diz que Starbucks vende café com 'sêmen de sodomitas’. O Globo. São Paulo, 06 Nov 2014. 
Disponível em: < http://blogs.oglobo.globo.com/pagenotfound/post/pastor-diz-que-starbucks-vende-cafe-com-semen-
de-sodomitas-554077.html /> Acesso em 29 Dez 2016. 

OQUENDO, E. Robôs que transformam dados em textos chegam às redações. Revista Exame, São Paulo, 16 
Jun. 2016. Disponível em: http://exame.abril.com.br/tecnologia/robos-que-transformam-dados-em-textos-
chegam-as-redacoes/>. Acesso em: 29 Dez. 2016. 

PIEDRAS, E. R. As práticas de recepção da publicidade como fluxo: apontamentos teórico-metodológicos. In: Nilda 
Jacks; Elisa Reinhardt Piedras; Rosario Sánchez Vilela. (Org.). O que sabemos sobre audiências? estudos latino-
americanos. 1 ed. Porto Alegre, 2006, v. 1, p. 60-72.  

PENDERGRAST, M. Uncommon grounds: the history of coffee and how It transformed our world. rev. ed.         



Referências Bibliográficas                                                                                                                                   Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   335 

New York: Basic Books, 2010. 

PEIRCE, C. S.The Collected Papers of Charles Sanders Peirce. In: Hartshorne, WEISS; BURKS (Org.).           
Cambridge: Harvard University Press, 1958, v.8. 

PÊCHEUX, M. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Campinas: Editora da Unicamp, 1995. 
__________. A análise de discurso: três épocas. In: GADET, F. & HAK, T. (orgs.). Por uma Análise          
           Automática do Discurso: uma introdução à obra de Michel Pêcheux. Campinas: Editora da        
           Unicamp, 1993. 

  __________. Discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas: Pontes, 1990.  

PORTUGAL, M. Marcas de luxo usadas nos rolezinhos saem prejudicadas?. Revista Exame, São Paulo, 22 Jan. 
2014. Disponível em: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4_8HzkcAOzYJ:exame.abril.com.br/marketing/noticia
s/fotos-do-dia/quando-as-marcas-saem-para-dar-um-rolezinho+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=br >. Acesso em: 29 
Dez. 2016. 

PRADO, J. Por dentro da Stilingue, ferramenta que usa inteligência artificial para resumir a internet. Tecnoblog. 
Disponível em: < https://tecnoblog.net/189060/stilingue-resumo-internet-ia/ >. Acesso em: 29 Dez 2016. 
 
PROPP, V. Morfologia do conto. Trad. Jaime Ferreira e Víctor Oliveira, Lisboa: Veja, 1983.  
PRIMO, A. Interação mediada por computador: comunicação, cibercultura, cognição. Porto Alegre: Sulina, 2007. 

RECUERO, R. Redes sociais na Internet. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2011. 208p. 

RIBEIRO, A. Mulher morta após boato em rede social é enterrada em Guarujá, SP. G1. São Paulo, 06 Mai 2014. 
Disponível em: < http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/mulher-morta-apos-boato-em-rede-social-e-
enterrada-nao-vou-aguentar.html /> Acesso em 29 Dez 2016. 
SANTAELLA, L. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 2007.  

SAAD C. E.; BERTOCCHI, D. A cena cibercultural do jornalismo contemporâneo: web semântica, algoritmos, 
aplicativos e curadoria. Matrizes (USP. Impresso), v. 5, p. 123, 2012. 

SAAD C. E.; BERTOCCHI, D. (Org.); RAMOS, D. O. (Org.); TERRA, C. F. (Org.); AMARAL, A. (Org.); SILVA, 
T. (Org.) ; FERRAZ, H. (Org.). Curadoria digital e o campo da comunicação. 1. ed. São Paulo: ECA-USP, 2012. v. 
1. 79p.  SAUSSURE, F. Curso de Lingüística Geral. São Paulo, Cultrix & Edusp, 1969.  

________. Curso de lingüística geral. 27ª ed. São Paulo: Cultrix, 2006.  SILVA, M. Publicidade, desejo e gozo: 
uma leitura psicanalítica da enunciação publicitária no consumo de moda. 2012. Dissertação (Mestrado em 
Estudo dos Meios e da Produção Mediática) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2012. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-15012013-153805/>. Acesso 
em: 2013-01-23 

SIMMEL, G. Conflict: The web of group-affiliations. New York, Free Press, 1964. 

________. The sociology of Georg Simmel. New York. The Free Press, 1950. 

SCHULTZ, H.; GORDON, J. Onward: how Starbucks fought for Its life without losing Its soul. Rodale. Wolff. New 
York. 1955. 

TERRA, C. F. Usuário-mídia: a relação entre a comunicação organizacional e o conteúdo gerado pelo 
internauta nas mídias sociais. 2011. Tese (Doutorado em Interfaces Sociais da Comunicação) - Escola de 
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-02062011-151144/>. Acesso em: 2014-07-29. 

TESNIÈRE, L. Éléments de syntaxe structurale. 2 ed. Paris, Klincksieck, 1988. 



Referências Bibliográficas                                                                                                                                   Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   336 

THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa I: a árvore da liberdade. 4.ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2002. 

THOMPSON, J. B. A Mídia e a Modernidade. Petrópolis, Vozes, 1998. 

TRINDADE, E. Diretrizes para uma teoria da enunciação da recepção publicitária. Revista Brasileira de Ciências da 
Comunicação. São Paulo: INTERCOM. v. 31. n. 2. Jul-dez. p. 35-54. 2008a. 

_______. Recepção publicitária e práticas de consumo. Revista Fronteiras Estudos Midiáticos. São Leopoldo: 
Unisinos. v. X. n.2.p.73-80.2008b. 

TRINDADE, E.; BARBOSA, I.S. Os tempos da enunciação e dos enunciados publicitários e a questão do cronotopo 
publicitário. Comunicação, Mídia e Consumo. São Paulo, v. 10, p. 125-140, 2007.  
 
TRINDADE, E. ; ANNIBAL, S. F. Os efeitos do espaço na enunciação midiática da publicidade. Revista 
Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, v. 7, p. 78-89, 2007.  
 
TRINDADE, E. ; PEREZ, C. . Os múltiplos sujeitos da publicidade contemporânea. Revista Portuguesa e Brasileira 
de Gestão, Lisboa, v. 8, p. 25-36, 2010.  
 
TRINDADE, E. ; PEREZ, Clotilde . Os rituais de consumo como dispositivos midiáticos para a construção de 
vínculos entre marcas e consumidores. Alceu (Online), v. 15, p. 157-170, 2014.  
 
TRINDADE, E. ; PEREZ, Clotilde. Dimensões do consumo midiatizado. In: II Congresso Mundial de 
Comunicação Ibero-Americana Confibercom, 2014, Braga. Comunicação ibero-americana: os desafios da 
Internacionalização. BRAGA: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho, 2014. v. 1. p. 
3109-3117. 

UKERS, W.H. All about Coffee, New York 1922; 

WASSEMAN, S. ; Faust, K. Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1994. 

WELCH, R.W. ; MITCHELL, P.C. Food processing: a century of change. Br Med Bull, 2000. p. 56:1–17. 

WILLIAMS, R. Culture and Society: Coleridge to Orwell. London: The Hogarth Press, 1990. Originally published 
in 1958 as Culture and Society: 1780-1950. London: Chatto and Windus. 

Žižek, S. In defence of lost causes. London: Verso, 2008. 
 
 
 



Bibliografia                                                                                                                                                          Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   337 

Bibliografia 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação: citações em 
documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.  

ADORNO, T. ; HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento. Trad. Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar Ed, 1985. 

BAKHTIN, M. Markisism i filossófia iazika. Leningrado, 1929  
_______. Problemas da poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1981.  

BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 

_______. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 

BOURDIEU, P. A ontologia política de Martin Heidegger. Campinas, Papirus, 1989. 

BLUMER, H. El interaccionismo simbólico: perspectiva y método. Barcelona: Hora S.A, 1982. (Original en inglés 
1969. Symbolic Interaccionism Perspectiva and Methods). 

BRAGA, J. L. Uma teoria tentativa. E-Compós (Brasília), v. 15, p. 1-17, 201. 

_______. Constituição do campo da comunicação. Verso e Reverso (Unisinos. Online), v. 25, p. 62-77, 2011.  
_______. A prática da pesquisa em comunicação - abordagem metodológica como tomada de decisões. E-Compós   
     (Brasília), v. 14, p. 01-33, 2011. 
_______. Comunicação é aquilo que transforma linguagens. Alceu (PUCRJ), v. 10, p. 41-54, 2010.  
_______. Nem rara, nem ausente - tentativa. Matrizes (USP. Impresso), v. 4, p. 65-81, 2010. 

CASTRO, G. Mobilizing the consumer as a partner in social networks: reflections on the commodification of 
subjectivities in: An overview of digital media in Latin America, London: University of  Western London,2014. 

CASAQUI, V. Por uma teoria da publicização: transformações no processo publicitário. Significação: Revista de 
Cultura Audiovisual, v. 36, 2011. p. 131-151. 

COULDRY, N. Mediatization and the future of field theory. In K. Lundby (Ed.), Mediatization of Communication 
(pp. 227–245). Berlin: De Gruyter Mouton, 2014. 

_______. Media Rituals: a critical approach. London: Routledge, 2003. 

_______. Mediatization or Mediation? Alternative Understandings of the Emergent Space of Digital 
Storytelling. 10(3): 373-392. New Media & Society, 2008. 

DUNKER, C. I. L. Discurso e Ideologia In: Re-Discutir Texto, Gênero e Discurso. São Paulo: Parábola, 2008, v.2, 
p. 185-214. 

PIEDRAS, E. (org), O que sabemos sobre as audiências. Porto Alegre, ALAIC, GT-Estudios de 
Recepción/Ed.Armazém Digital, p. 27-43. 

FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social. Brasília, Ed.UNB, 2001, 259 p. 

FONTENELLE, I. O nome da marca: McDonald's, fetichismo e cultura descartável. São Paulo: Boitempo, 2002. 

FLORES & TEIXEIRA. Introdução à lingüística da enunciação. São Paulo: Contexto, 2005. 

FREUD, S. O mal estar na civilização. In: Os Pensadores, São Paulo, Abril Cultural, [1978 (1914)]. (Original 
publicado em alemão). 
_______. Introdução ao narcisismo  In: Obras completas, v. 12. São Paulo: Companhia das Letras,[2010(2014)]. 
_______. Os instintos e suas vicissitudes. In: Obras completas, Rio de Janeiro: Imago, [1980 (1914)] Vol XIV.    
     (Original publicado em alemão: “Triebe und Triebschicksale”). 



Bibliografia                                                                                                                                                          Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   338 

_______. Fetichismo. In: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de 
      Janeiro: Imago, [1996(1927)]; v.21. 
_______. Além do Princípio do prazer. In: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de    
      Sigmund Freud. Rio de Janeiro: imago, [1996(1920)]. 

_______. Mais-além do princípio de prazer, in Obras completas, v.XVIII. Buenos Aires: Amorrortu, 1996. 
_______. Análise terminável e interminável (J. O. A. Ribeiro, Trad.). Em J. Salomão (Org.), Edição standard   
      brasileira de obras completas de Sigmund Freud (Vol. XXIII, pp.239-287). Rio de Janeiro: Imago, 1980. 
     (Original publicado em 1937). 
_______. História de uma neurose infantil In: Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund    
      Freud. Vol XVIII, Cap 9 - Efeitos e conseqüências do tratamento. Rio de Janeiro. Imago editora, 1987.   
      (Original publicado em 914). 

GIDDENS, A.  A constituição da sociedade. São Paulo, Martins Fontes, 2003. 

GOFFMAN, E. Ritual de la interacción. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1970. (Original em inglês 
Interaction Ritual: Essays on face-to-face behavior. New York: Anchor Books, 1967). 

HEPP, A. The communicative figurations of mediatized worlds: Mediatization research in times of the ‘mediation of 
everything’. In: European Journal of Communication, 2013. 28 (6), pp. 615-629, doi:10.1177/0267323113501148.  

JACKS, N; PIEDRAS, E.R. Estudos de recepção da publicidade: explorando as pesquisas década de 1990. Revista 
Comunicação Mídia e Consumo, 2006. 3(7):113-130. 

JACKS, N. ; VILELA, R. ; PIEDRAS, E. (org.), O que sabemos sobre as audiências. Porto Alegre, ALAIC, GT-
Estudios de Recepción/ Ed.Armazém Digital, p. 60-72.  PIEDRAS, E. Fluxo publicitário: Anúncios, produtores e 
receptores. 01. ed. Porto Alegre: Sulina, 2009. v. 01. 128p . 

JAKOBSON , R. Lingüística e comunicação (trad. I.Blinkstein e José P. Paes). São Paulo: Cultrix, 1971.  

_______. Dois aspectos da linguagem e dois tipos de afasia, in Lingüística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 1989, 
p. 34-62. 

LACAN, J. Le Séminaire, Livre I: Les écrits techniques de Freud. Éditions du Seuil. Paris. 1953. 
_______. Nomes-do-Pai. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 
_______. O Seminário, livro 1: os escritos técnicos de Freud (B. Milan, Trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar,   
     1983. 
_______. O Seminário, livro 3: as psicoses. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 
_______. O Seminário,  livro 3:  As psicoses.  RJ, 2a  ed., Jorge Zahar ed., 1988. 
_______. O Seminário, Livro 4: A relação de objeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995. 
_______. Le Séminaire, Livre V: Les formations de inconscient. Paris: Seuil, 1958. 
_______. Le séminaire: L'angoisse livre X, Paris: Seuil, 1962. 
_______. O Seminário, livro 10: A angústia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 
_______. O Seminário. Livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. 4a ed. Rio de Janeiro: Jorge    
      Zahar, 1990. 
_______. A Fantasia para além do princípio do prazer.  In: O Seminário 5: As Formações do Inconsciente (    
     1957-1958), cap. XIII, p. 256. Sapientiae, 1997. 
_______. Le séminaire, livre XVI: d’un Autre à l’autre. Paris: Seuil, 1968. 
_______. Le Séminaire, livre XVII: L’envers de la psychanalyse. Paris: Le Seuil, 1969. 
_______. O Seminário, Livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992a.149 
_______. L 'instance de la lettre dans l'inconscient, ou la raison depuis Freud, in: Écrits I. Paris: Seuil, 1957. 
_______. A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud, In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,     
     1998. 
_______. Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse. Écrits: Paris. Seuil. 1953. (col. Le      
      Champ Freudien) 
_______. Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,1998. 
_______. Écrits. Paris: Seuil. 1966a (col. Le Champ Freudien). 
_______. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998 (Col. Campo Freudiano no Brasil). 
_______. O tempo lógico e a asserção da certeza antecipada – Um novo sofisma, In: Escritos. Rio de Janeiro:    



Bibliografia                                                                                                                                                          Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   339 

      Jorge Zahar, 1998. 
_______. Simbólico, Imaginário e Real. In: Os nomes do pai. Jorge Zahar, Rio de Janeiro [2009(1956)]. 
_______. Nomes-do-pai. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 
_______. O estádio do espelho como formador da função do do eu, tal como nos é revelada a experiência      
      psicanalítica. In: Escritos (pp.96-103). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. (Texto original publicado     
      em 1966). 

_______.Subversão do sujeito e dialética do desejo. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998d. 
______ . Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In: Escritos (V. Ribeiro, trad., pp.   
     807-842). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, [1998(1960)]. 
_______. O Seminário, livro 3: as psicoses.Tradução Aluísio Mendes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 
_______. O Seminário,  livro 3:  As psicoses.  RJ, 2a  ed., Jorge Zahar ed., 1988. 
_______. O Seminário, Livro 5: as formações do inconsciente.. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.  

LEMOS, A. Cibercidade: as cidades na cibercultura. Rio de Janeiro: E-papers, 2004. 
________. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 2002. 
________. A Comunicação das Coisas: Teoria Ator-Rede e Cibercultura. SP, Anablume, 2013. 

LEMOS, A. ; PALÁCIOS, M. As janelas do ciberespaço. Porto Alegre: Sulina, 2001. 

LIPOVETSKY, G. A Felicidade Paradoxal: Ensaio sobre a Sociedade de Hiperconsumo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2007. 

MAINGUENEAU, D. Análise de Textos de Comunicação. Trad. de Cecília P. de Souza e Silva e Décio Rocha. São    
        Paulo: Cortez, 2001 
________. Gênese dos discursos. Tradução de Sírio Possenti. Curitiba: Criar Edições, 2005a. 
________. Novas tendências em análise do discurso. Tradução de Freda Indursky. 3. ed. Campinas: Editora da   
        UNICAMP, 1997. 

MARX, K. Para a Crítica da Economia Política. (Coleção os Pensadores), Nova Cultural, São Paulo, 1999. 

MARTÍN-BARBERO, J. De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. México: Editorial 
Gustavo Gili S.A, 1991 (Versión revisada 1991). 

NALLO, E. 1999. Meeting points: Marketing para sociedades complexas. São Paulo, Cobra, 1999, 240 p. 

OWEN, S. (ed.). Richard Hoggart and cultural studies. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. 

OROZCO G. G. O telespectador frente à televisão: uma exploração do processo de recepção televisiva”. 
Communicare. São Paulo, v. 5, n. 1, 2005, p. 27-42. 

PRIMO, A. (Org.) ; Ana Claudia de Oliveira (Org.) ; Geraldo Carlos do Nascimento (Org.) ; Veneza Mayora do 
Nascimento (Org.). Comunicação e Interações. Porto Alegre: Sulina, 2008. 264p.  

RECUERO, R. A Conversação em rede: A comunicação mediada pelo computador e as redes sociais na           
         Internet. 1. ed. Porto Alegre: Sulina, 2012. v. 1. 238p.  
_________. Praticas de sociabilidade em sites de redes sociais: interações e capital social nos comentários do       
         Fotolog.com. In: Antoun, H. (Org.). Web 2.0: participação e vigilância na era da comunicação         
         distribuída. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008, v. , p. 123-148. 

ROBERTSON, R. Globalização: Teoria social e cultural global, Petrópolis, Vozes, 2000.   ROHDEN, L. O poder da 
linguagem: a arte Retórica de Aristóteles. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997. 

SOUZA, M.W. (org.). 1994. Sujeito, o lado oculto do receptor. São Paulo, Ed. Brasiliense, 231 p. _______. 
Recepção midiática: Linguagem de pertencimento. Revista Latinoamericana de Ciencias de La Comunicacíon, 
2005. 2(2):10-21. 

SOUZA, A. Os discursos da Psicanálise. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2004. 



Bibliografia                                                                                                                                                          Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   340 

SHANNON, C. E. & WEAVER, W. The mathematical theory of communication. Urbana: University of Illinois 
Press, 1949.. 

THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa II: a maldição de Adão. 4.ed. Rio de Janeiro: Paz e    
     Terra, 2002b.   
______. A formação da classe operária inglesa III: a força dos trabalhadores. 4.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,   
   2002c.  
______. A miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 

THOMPSON, J. Ideologia e Cultura Moderna. Petrópolis: Vozes, 1995. 

TRINDADE, E. Reflexões sobre os sujeitos da enunciação e do enunciado na publicidade. In: Congresso Brasileiro 
       de Ciências da Comunicação, XXVIII, Rio de Janeiro, 2005. Anais. Rio de Janeiro, UERJ/INTERCOM, 
       CD-ROM. p. 1-15.   
________. A publicidade e a modernidade-mundo. In: Ivan Santo Barbosa. (Org.). Os sentidos da publicidade.     
       1 ed. São Paulo: Thomson, 2005, v. 1, p. 81-96. 
________. Enunciação publicitária da recepção: problemas, considerações e diretrizes. In: Congresso Brasileiro    
       de Ciências da Comunicação, XXX, Santos, 2007. Anais. Santos, UNISANTOS/ INTERCOM, CD-    
       ROM. p. 1-15. TRINDADE, E.; BARBOSA. I.S. Os tempos da enunciação e dos enunciados publicitários 
       e a questão do cronotopo publicitário. Revista Comunicação Mídia e Consumo, 2007, 4(10):125-140. 

WILLIAMS, R. Los Medios de Comunicación Social. Barcelona: Península, 1974.  

______. Advertising: the magic system. In: During, S. (org.). The Culture Studies Reader. London: Routledge, 

 1995, p.320-336.  

______. Television: Technology and Cultural Form. London: Wesleyan University Press, 1992. 

 

 

 

 



Anexos                                                                                                                                                                Tese de Doutorado -  Midierson Maia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   341 

Anexo A  

 

CORPORATE
BACKGROUNDER
© Nestlé Nespresso SA, Corporate Communications, May 2016

1

coffee selection process and our sourcing based on select terroirs, 
we estimate that only 1-2% 1 of the coffee grown globally meets our 
specific taste and aroma profiles, and quality requirements. These 
rare coffees, from the world’s most well-renowned coffee growing 
regions, are crafted into exceptional blends and single origin coffees, 
specially developed to suit every taste preference, by specialists in 
our state-of-the-art production centres.

 23 Grands Crus for enjoyment at home - OriginalLine: 
	 9 Espresso blends
 3 Lungo blends
	 4 Decaffeinated blends (3 Espressos, 1 Lungo)
	 4 Pure Origins (3 Espressos, 1 Lungo)
	 3 Variations

 11 Grands Crus for out-of-home:
	 3 Ristretto blends
	 3 Espresso blends
	 3 Lungo blends
	 2 Decaffeinated blends

 16 Grands Crus for enjoyment at home - VertuoLine:
 12 Large-cup blends
 4 Espresso blends

CONTINUOUS INNOVATION

Continuous innovation and our passion for perfection have been key 
drivers in our quest to consistently bring coffee pleasure to consu-
mers at home and away from home. Our innovations and cutting-edge 
designs have continually reinvented not only the coffee machine, but 
also the overall coffee consumption experience and ritual, offering 
ever more convenience and ease of use for consumers.

From portioned coffee pioneer
to reference

2000 
over 330 employees

2015 
over 12,000 employees 

OUR COMPANY

Created in 1986, Nespresso pioneered the portioned coffee segment 
and has been continuously innovating to deliver the highest quality 
coffee experiences to consumers worldwide. Since this beginning, 
the company has transformed coffee culture and become the refe-
rence for portioned coffee worldwide.

With a focus on both direct-to-consumer and business-to-business 
sales, Nespresso is strongly positioned in the most dynamic and 
fastest growing segment of the global coffee market. The strength of 
the brand, the quality of our coffees and our unique service offering 
provide us with exciting growth opportunities to further engage coffee 
lovers who demand authentic quality and moments of pleasure.

 Headquarters: Lausanne, Switzerland
 Sales in 64 countries worldwide
 Global network of over 450 boutiques in 58 countries
 More than 12,000 employees worldwide in 2015. Over 50% of our 

employees in the markets are in direct contact with consumers.
 Three production centres in Avenches, Orbe and Romont, 

Switzerland.

As an autonomous globally managed business of the Nestlé Group, 
Nespresso continues to define and shape the industry through 
constant innovation, renewal and engagement.

HIGHEST QUALITY COFFEE

Our success is based on our unrelenting focus on delivering the 
highest quality coffees to consumers. We offer coffee lovers 
worldwide the widest range of Grand Cru coffees and continue 
to regularly innovate to bring new, exceptional experiences to our
Club Members. 

Our coffee experts seek out the most exclusive coffees and create 
original blends for consumers and Club Members. Because of our strict 

Commercial
grades

Gourmet 
coffee

 1-2%1

of the world's
green coffee crop

10%
10-20 %

1 The World Bank estimated in a report about 10 years ago that 10-20% of the worldwide coffee crop be considered gourmet coffee, a category defined by the industry. Since Nespresso has very strict 
taste criteria, a sourcing approach based on terroir specificities and a quality management process more stringent than for the gourmet coffee category, we estimate that within this particular gourmet 
coffee category, only another 10-20% of the coffee matches our taste and quality requirements. This is why we estimate that only 1-2% of the worldwide coffee crop matches our requirements.
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The Nespresso system – the interaction between the Nespresso cap-
sule and the Nespresso machine – is designed to work as one to deliver 
the perfect cup of coffee time after time by controlling every variable. It 
is a technology continually refined by our in-house R&D experts. 

In 2014, Nespresso launched VertuoLine, an innovative system based 
on Centrifusion technology in the US and Canada. It caters to North 
American preferences for large cup and delivers both smooth high-
quality large-cup coffee or espresso with a silky and generous crema.

We continue to forge new paths of innovation in the portioned coffee 
market to maintain our leading edge. This ranges from the coffees 
and design of new machine models to the development of innovative 
retail solutions and services, including the new Nespresso Cube, the 
first fully automated Nespresso boutique.

PERSONALISED SERVICES

Our unique direct-to-consumer business model and route to market 
provides us with a unique competitive advantage versus our compe-
titors and offers a distinct advantage to our Club Members. Our direct 
relationship with customers through the Nespresso Club allows us to 
anticipate their needs and tailor our offering and services based on 
the insight that they provide to us. Our exclusive boutiques around 
the globe provide personalised services and a unique gateway to 
allow consumers to interact with the Nespresso brand.

  Over 30 tailor-made personalized services to our consumers 
globally: from delivery, repair and ordering solutions to customer 
care and recycling systems

  More than 6,600 customer-facing Nespresso coffee specialists. 
  24 / 7 global online boutique 
  Global network of Customer Relationship Centres (CRC) – on call 

Nespresso coffee specialists 24/7
  48-hour delivery maximum. Some countries propose 24-hour delivery 

and same-day delivery

We continue to drive convenience and service as part of the overall 
offer to our Club Members, expanding our boutique network and 
developing tailor-made services for our Club Members and consumers. 
The quality of the execution and respect of our services’ promises are 
key. We pride ourselves that, in 2015, 99% of the Nespresso orders 
were delivered on time. 

SUSTAINABILITY

We are committed to ensuring sustainability throughout our operations, 
making clear commitments and seeking to create shared value and posi-
tive impact for farmers, consumers and society at large, while caring for 
the environment. We believe that each cup of Nespresso coffee has the 
potential not only to deliver a moment of pleasure for our consumers, but 
also restore, replenish and revive environmental and human resources.

In 2014, Nespresso announced its ambitious 2020 sustainability stra-
tegy, The Positive Cup, based on three major engagements in coffee 

sourcing & social welfare, aluminium sourcing, use & disposal and re-
silience to climate change. With this strategy, Nespresso aims to offer 
the highest quality and most sustainable portioned coffee worldwide.

SUSTAINABILITY OBJECTIVES BY 2020:

These objectives build on the significant steps that Nespresso has 
taken over the last 13 years to improve farmer welfare and drive envi-
ronmental sustainability. The Nespresso AAA Sustainable Quality Pro-
gram™, launched in 2003, aims to ensure the supply of highest quality 
coffee while protecting the natural environment and improving the lives 
of coffee farmers and their families. Currently over 80% of our coffee 
comes from more than 70,000 farmers who are part of the program.

In order to improve the environmental performance of our capsules, 
we have either developed our own recycling systems in 36 countries 
or integrated into existing national packaging recovery schemes in 3 
countries to increase our capacity to recycle. We currently have in place 
the capacity to recycle over 86% of Nespresso capsules sold worldwide. 

A DYNAMIC FUTURE

We are strongly positioned as the reference for exceptional coffee in 
the most dynamic and fastest growing segment of the global coffee 
market. The overall portioned coffee category continues to demons-
trate a positive trend in terms of both volume and value and the 
further growth potential remains substantial.

We continue to build on awareness of the Nespresso brand and 
the strength of our offering to expand our business geographically 
and we have demonstrated strong performance in both traditional 
and emerging markets.  

In addition to geographic growth, further expansion across market 
segments offers a significant opportunity. There is enormous potential 
outside of the traditional espresso market, and we are capitalising on 
this by expanding our coffee and machine offerings to meet the diverse 
customer tastes in the white cup and long cup markets.

Commitment to ensuring
sustainability throughout 

our operations
For more information on Nespresso, please visit:
www.nestle-nespresso.com
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THE NESPRESSO HISTORY :
FROM A SIMPLE IDEA TO
A UNIQUE BRAND EXPERIENCE
© Nestlé Nespresso SA, Corporate Communications, April 2015

1

NESPRESSO HISTORY

The Nespresso story began with a simple but revolutionary idea: 
enable anyone to create the perfect cup of coffee – just like a skilled 
barista. From its beginning 29 years ago, the Nespresso brand concept 
has redefined and revolutionised the way millions of people enjoy their 
coffee today and has shaped the global coffee culture. 

Nespresso has evolved from the pioneer and trendsetter into the 
reference in the portioned coffee segment through a singular focus 
on delivering the ultimate coffee experience to consumers cup after 
cup. Although coffee is at the heart of all we do, consumer pleasure 
is why we do it. This focus is the cornerstone upon which the company 
was created and the foundation that has fostered the incredible growth 
that our brand has enjoyed over the last 29 years.

The Nespresso history is marked by our passion for perfection and track 
record of continuous innovation to consistently deliver the highest 
quality coffee tasting experience to consumers worldwide.  From the 
range of our Grand Cru coffees to the unique Nespresso system, and 
from the brand to our commitment to service and our sustainability 
approach, we have been constantly enhancing and reinventing how 
consumers experience their coffee through every facet of our business.

FIVE PHASES OF GROWTH AND INNOVATION

1986 - 1994
PIONEERING YEARS: TRIAL AND ERROR
Founded as a company wholly owned by Nestlé SA, 

Nespresso introduced its first machines and launched the first four 
Grand Cru varieties. The Nespresso system and business model 
were constantly refined, with a focus on continually enhancing the 
consumers’ coffee experience. As the company started to gain scale 
in key European markets, the growth of a brand community surroun-
ding Nespresso began to take shape. 

1995-1999
START-UP PHASE: LAYING THE FOUNDATION 
Innovation and investment power growth and bring 

Nespresso to financial break-even. Each year, Nespresso intro-
duces new innovative machines both in the B2B and B2C sectors. 
The range of Grand Cru coffees continues to expand as does the 
growing community of Nespresso Club Members. Nespresso pushes 
its services to new heights, launching its first-ever e-commerce 
website, enabling 24/7 direct on-line ordering.

2000 - 2005
CREATING A GLOBAL BRAND 
As Nespresso expands geographically, the company’s 

growth accelerates. Nespresso coffee machines are continually rein-
vented with innovative design and features to offer consumers ever 
more convenience. A broader range of Grand Cru – including the first 
Limited Edition coffee in 2001 – is introduced to surprise consumers 
with new coffee tasting experiences. The launch of the Nespresso 
boutique concept in 2000 brings to life the Nespresso brand expe-
rience for consumers. It is set to spread globally in the years to 
come. The company launches its unique sustainable quality coffee 
sourcing program.

2006 - 2012
SHAPING THE GLOBAL COFFEE CULTURE  
The Nespresso success is driven by a continued focus on 

creating highest quality coffee, long-lasting consumer relationships, 
and sustainable business success. New machines continue to push 
the boundaries of innovation, style and design. Nespresso expands 
its coffee expertise by creating unique new blends to continue to 
delight its consumers. Sponsorship of prestigious events, the first 
brand ambassador and an expanding network of boutiques all contri-
bute to setting Nespresso as a well-recognised brand globally. With 
the launch of Ecolaboration™ and the commitments made to reduce 
the overall environmental impact of its operations, the company firmly 
anchors its sustainability leadership in the coffee industry. 

2013 - TODAY
SOLIDIFYING GLOBAL COFFEE LEADERSHIP
Nespresso consolidates its position as reference in the 

dynamic portioned coffee segment. Coffee, machine and service 
innovations continuously reinvent consumers’ experience and offer 
them extraordinary coffee moments. Nespresso reinforces its milk 
expertise. The brand accelerates its expansion in North America with 
the introduction of Vertuoline, a revolutionary machine catering to 
local preferences for large cup coffees. Nespresso reinforces its ties 
with leading chefs and sommeliers around the world and positions 
itself as a partner of choice for high gastronomy. The company sets its 
ambition to become the highest quality and most sustainable portioned 
coffee brand through its Positive Cup sustainability strategy.

The Nespresso history
is marked by a track record of 

continuous innovation

For more information on Nespresso, please visit:
www.nestle-nespresso.com

4
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THE NESPRESSO HISTORY

1986  Nespresso SA is founded with a staff of five employees.
The product is launched in the first test markets of 
Switzerland, Italy and Japan, with an initial focus on 
the business to business sector.

  Nespresso distinctive logo is introduced.
  The first four Grand Cru varieties, Capriccio, Cosi, Decaffei-

nato and Bolero (later known as Veneto and now Volluto) 
are launched.

  The first Nespresso machines are introduced with a 
handheld capsule holder that mimics the traditional barista 
movement.

1989  The Nespresso Club concept is introduced to provide a 
range of customer services.

1991  The first Nespresso capsule recycling program is introduced 
in Switzerland.

  The Nespresso system is launched in the household sec-
tors in France and the United States. 

1995  Nespresso reaches the break-even point and begins to 
turn a profit.

  Manufactured by Aerolux, the first aviation Nespresso 
machine is installed on Swissair, setting the stage for 1st 

Class brand exposure. 

1996  The first Nespresso Internet site offers a platform to pro-
mote Nespresso coffee expertise and products.

1998  The company changes its name to Nestlé Nespresso SA.
  An enhanced version of the Nespresso Internet site 

launched in 1996 provides Club Members 24/7 direct 
online ordering of Nespresso products.

1999  A new Nespresso B2B commercial system is launched to 
provide convenient solutions to small and medium sized 
business as well as the premium hotel and restaurant 
sector. 

2000  The first Nespresso boutique is opened as a concept store 
on the Rue du Scribe in Paris.

2001  Nespresso launches the Concept machine that, for the 
first time, eliminates the need for the manual capsule 
holder. This open-jaw innovation introduces a simplified 
gesture and a cleaner use.

  Blue Batak from Sumatra becomes the first of a new Limited 
Edition selection of specialty coffees to be offered in the 
spring. 

2002  The first dedicated Nespresso Production Centre commences 
operation in Orbe, Switzerland.

2003  Nespresso launches its unique AAA Sustainable Quality™ 
Program, in collaboration with the Rainforest Alliance, to 
ensure the sustainable production of highest quality coffee 
and improve farmers’ welfare.

  Nespresso becomes a co-sponsor of Team Alinghi, Defender 
of the 32nd America’s Cup. 

GENESIS
During the 1970s, a Nestlé R&D team started development on a pro-
ject to redefine the art of espresso making. The idea was simple yet 
revolutionary: to enable anyone, in their homes and work places, to 
make the perfect espresso coffee, just as those served in the best 
Italian coffee bars. 

First machine &
4 Grand Cru

Creation of Nespresso 
5 employees

Introduction of the
Nespresso Club

concept

First Nespresso
Internet site

Introduction of recycling
in Switzerland

First aviation
Nespresso machine

First e-commerce
platform

1985 199719931987 1999
19911986 19961989 19981995

19941988 1990 1992

1986 - 1994
PIONEERING YEARS:
TRIAL AND ERROR

1995 - 1999
START-UP PHASE: LAYING 
THE FOUNDATION
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2004  The Lungo range is introduced, along with milk and iced 
coffee recipes, bringing the total number of Nespresso 
Grand Cru to 12.

  The Essenza machine is launched, introducing the innova-
tive top loading drop-in capsule concept that has influenced 
all subsequent Nespresso coffee machine designs. 

2006  The first campaign with George Clooney, chosen by Club 
Members as Nespresso Brand Ambassador, is released.

2007  The first Nespresso flagship boutique opens on the 
Champs-Elysées in Paris.

  The Latissima machine is introduced, with technology 
that allows the preparation of fresh milk, specialty coffee 
recipes at the touch of a button.

2008  A new Production and Distribution Centre starts opera-
tions in Avenches, Switzerland.

2009  Nespresso launches its Ecolaboration™ program, conso-
lidating all sustainability efforts across the value chain, 
and sets three commitments to achieve by the end of 2013 
in regards to coffee sourcing, disposal of capsules for 
recycling, and the reduction of carbon footprint emissions.

  The permanent range of Nespresso coffees is renewed 
with the introduction of three pure origin coffees and two 
new Lungo recipes, bringing the number of Grand Cru to 
16 in the business-to-consumer range and eight in the 
business-to-business range.

2010  The 200th Nespresso boutique is opened in Shanghai, 
while openings in Brussels, Miami, New York and Sydney 
among others bring the number of boutiques worldwide to 
215 at year end. Opened in October, the Münich boutique 
showcases a new retail concept to personalise consumers’ 
shopping experience.

2011  Nespresso launches the PIXIE machine, its smartest 
smallest and most energy-efficient coffee machine ever.

2012  The opening of a first boutique bar in San Francisco marks 
Nespresso expansion to the US West Coast.

  Nespresso achieves its 75% capsule recycling capacity 
objective one year ahead of plan, even surpassing it to 
reach 76.4%.

2013  Nespresso introduces Kazaar and Dharkan, two Grand Cru 
with unsurpassed intensity, bringing the permanent 
Grand Cru range to 21 Grand Cru.

  Nespresso achieves its commitments to source 80% of cof-
fee through its AAA Sustainable QualityTM Program and to 
reduce the carbon footprint of a cup of Nespresso by 20%.

  Nespresso launches the Nespresso Cube, an innovative 
automated retail concept, introducing a new way of shop-
ping and pushing the limits of personalised services.

2014  Nespresso launches its 2020 sustainability vision, called 
The Positive Cup, with ambitious targets in the areas of 
coffee sourcing & social welfare, aluminium sourcing, use 
and disposal and resilience to climate change, supported 
by a CHF 500 million investment.

  Nespresso introduces Bukeela ka Ethiopia, the first Pure Origin 
Lungo Grand Cru, bringing its range to 22 Grand Cru, as 
well as Ristretto Intenso, bringing its professional range 
to 9 Grand Cru. 

  Nespresso sets to revolutionize the North American coffee 
market with the launch of VertuoLineTM, an innovative sys-
tem based on centrifusion technology catering to large-cup 
coffee preferences.

  The boutique network exceeds 400 with openings in 
Bogota, Toulouse and Istanbul among others.

First
Nespresso boutique,

in Paris

2nd Nespresso
production centre
in Avenches

76.4%
capsule recycling

capacity
Launch of the
VertuoLineTM

system

80% of coffee sourced through
the Nespresso AAA Sustainable

QualityTM Program

                            - 20% carbon
                          foot print

20102001 20152005 2007
2000 2003 2013 201420122006 2008 2009

20112002 2004

First campaign with
George Clooney

2000 - 2005
CREATING A
GLOBAL BRAND 

2006 - 2012
SHAPING THE GLOBAL 
COFFEE CULTURE  
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Nespresso AAA Sustainable

Quality™ Program
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HISTORY OF NESPRESSO
GRAND CRU COFFEES - CLASSIC LINE

1986  Capriccio
  Cosi
  Decaffeinato 
  Bolero (now Volluto)
1991  Roma
1993  Toscana (now Arpeggio)
1995  Livanto
1997  Ristretto
2000  Decaffeinato Intenso
2004  Vivalto Lungo
  Finezzo Lungo
  Decaffeinato Lungo
2009  Dulsão do Brasil

  Rosabaya de Colombia

  Indriya from India

  Fortissio Lungo
2013  Linizio Lungo
  Ciocattino Variations
  Vanilio Variations
  Caramelito Variations
  Kazaar 
  Dharkan
2014  Bukeela ka Ethiopia 

2015  Arpeggio Decaffeinato
  Vivalto Lungo Decaffeinato
  Volluto Decaffeinato

HISTORY OF NESPRESSO PROFESSIONAL GRAND CRU COFFEES

1996  Caffepresso n°1 (now Ristretto)
  Caffepresso n°2 (now Lungo Forte)
  Caffepresso n°4 (now Espresso Forte)
  Caffepresso n°6 (now Espresso Leggero)
  Decaffeinato (now Espresso Decaffeinato)
2003  Caffè Leggero (now Lungo Leggero)
2008  Lungo Decaffeinato
2009  Ristretto Origin India
2014  Ristretto Intenso
2015  Espresso Origin Brazil
  Lungo Origin Guatemala

HISTORY OF NESPRESSO GRAND CRU COFFEES - VERTUOLINE

2014  Stormio
  Odacio
  Melozio
  Elvazio
  Hazelino
  Vanizio
  Decaffeinato
  Half caffeinato
  Diavolitto
  Altissio
  Voltesso
  Decaffeinato intenso
2015  Caramelizio

4

HISTORY OF NESPRESSO MACHINES
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5

HISTORY OF NESPRESSO
LIMITED EDITIONS GRAND CRU COFFEES

1994  First Special Club
1995  Special Club with Kenya and Costa Rica coffees
1996  Special Club with Costa Rica coffee
1997  Special Club with Sidamo coffee
1998  Special Club with Kenya, Yemen and Guatemala coffees
1999  Special Club with Yirgacheffe and Montana Verde coffees
2000  Special Club with Kilimandjaro and Sulawessi Kalossie coffees 
2001  Blue Batak from Sumatra Limited Edition,
  Special Club with Genuine-Antiqua coffee
2002  Sidamo and Mysore Limited Editions
2003  Korgua and Tarrazu Limited Editions
2004  Yunnan and Ixhuatlán Limited Editions*
2005  Sandona and Senang Limited Editions*
2006  Bourbon Amarelo and Ensibuko Limited Editions*
  First Variations (Vanilla, Apple Cinnamon, Aniseed)
2007  Oà Limited Edition and Kilimandjaro & Tanzania Special Club *
  Almond, Chocolate Orange and Cardamom Variations
  Oà Limited Edition and Kilimandjaro & Tanzania Special Club
2008  Goroka and Jinogalpa Limited Editions*
  Caramel, Crystallized Ginger, Mandarin Variations
2009  Singatoba Limited Edition*
  Gingerbread, Chestnut Cream, Apricot Variations 
2010  Tanzaru and Kazaar Limited Editions
  Vanilla, Almond, Caramel Variations
2011  Onirio and Dhjana Limited Editions
  Dark Chocolate, Vanilla Blossom, Cherry Variations
2012  Kazaar and Naora
  Crealto Limited Editions *
  Hawaii Kona Special Reserve *
  Hazelnut, Macadamia Nut, Coconut Variations
2013  Trieste and Napoli Limited Editions
  Cioccorosso, Masala Chai and Liminto Variations
2014  Cubanía and Colombian Terroirs Limited Editions
  Maragogype Special Reserve
  Hazelnut Dessert, Chocolate Mint, Apple Crumble Variations

* (for professional range too)
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Anexo B  

 

Etapas
Etapas

Períodos
M
etodologia

Corpus	-	M
arcas

Corpus	-	Posts
Fontes

M
étodos

Ferram
entas

Análise	de	
Conteúdo

Nespresso

03	posts

Análise	de	
Conteúdo

Prim
eiro	M

om
ento	de	

Análises	Em
píricas:	Pré	

Q
ualificação

Análise	de	
Conteúdo

02	posts

Nespresso

Starbucks

Café	(enquanto	café*)

Única

Prim
eira

Segunda

Segundo	M
om

ento	de	
Análises	Em

píricas:	Pós	
Q
ualificação

*Neste	caso,	foi	feita	um
a	busca	livre,	pela	palavra	"Café",	no	Stilingue,	visando	com

preender	o	contexto	de	significação	para	este	term
o	e	quais	tipos	de	significantes	poderiam

	ser	obtidos.	No	caso	da	
análise	feita	utilizando	a	ferram

enta	Sociograph,	foi	analizada	a	fanpage	"Cafeína",	página	criada	e	m
antida	por	am

antes	de	café	brasileiros.	A	fanpage	foi	escolhida	por	apresentar	um
a	aproxim

ação	
m
aior	com

	elem
entos	da	Cultura	Brasileira.

SNA	(Social	Netw
ork	

Analysis)	e	Análise	
Etnográfica	de	Conteúdo

SNA	(Social	Netw
ork	

Analysis)	e	Análise	
Etnográfica	de	Conteúdo

02	posts	nas	
m
étricas	+Q

uentes	e	
+Com

entados	do	
Stilingue

02	posts	nas	
m
étricas	+Q

uentes	e	
+Com

entados	do	
Stilingue

Perfil	de	Deco	Bancillon	no	
Facebook	(Post	+Com

entado)	
e	Fanpage	Casal	Sem

	
Vergonha	(Post	+Q

uente)

Fanpage	Fatos	Desconhecidos	
(Post	+Com

entado)	e	Fanpage	
Starbucks	(Post	+Q

uente)

02	posts	nas	
m
étricas	+Q

uentes	e	
+Com

entados	do	
Stilingue

Fanpage	Gina	Indelicada	(Post	
+Com

entado)	e	Fanpage	do	
m
úsico	Chris	Leão	(Post	

+Q
uente)

Abril	de	2015

Sem
estral

17	dias

Gogle	Trends,	Netvizz,	Gephi,	
Nvivo	e	Stilingue

Gogle	Trends,	Netvizz,	Gephi,	
Nvivo	e	Stilingue

Gogle	Trends,	Netvizz,	Gephi,	
Nvivo	e	Stilingue

Google	Trends,	Netvizz	e	Gephi

Nespresso,	Starbucks	e	
Café	(enquanto	café)

Posts	referentes	aos	
três	term

os,	em
	um

	
período	de	17	dias.

Posts	e	com
entários,	

referentes	aos	três	term
os,	

em
	diferentes	fanpages	que	
abordam

	o	tem
a	café.

SNA	(Social	Netw
ork	

Analysis)	e	Análise	
Etnográfica	de	Conteúdo

Stilingue

SNA	-	Social	Netw
ork	

Analysis

SNA	(Social	Netw
ork	

Analysis)	e	Análise	
Etnográfica	de	Conteúdo

Grupo	Nespresso	Nestlé	no	
Facebook

Fanpage	O
ficial	Nespresso	

Brasil
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