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RESUMO 
 

Neste artigo nos debruçamos sobre termos contemporâneos para o entendimento da 
atividade publicitária e suas novas práticas: o primeiro é “extramídia”, utilizado por 
Quessada (2003) para denominar as ações publicitárias em mídia, mas fora dos espaços 
convencionais; o segundo é “publicização”, abordado por Casaqui (2011) como um 
alargamento do conceito de publicidade, que atenta para as mutações do sistema 
publicitário; e, por último, o conceito de “promocionalidade” entendido por Castro (2012) 
como um movimento que torna público a existência de produtos, ideias, serviços e marcas, 
e também lhe confere prestígio e credibilidade. O meio televisivo servirá como ponto de 
observação, em conta das práticas tanto de anunciantes como dos próprios veículos de 
comunicação. Assim, o objetivo do trabalho é relacionar os conceitos de extramídia, 
publicização e promocionalidade no meio televisivo como estratégias para conquista de 
espaço e construção de territórios por parte das marcas, sejam elas veículos de comunicação 
ou anunciantes externos. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  extramídia; promocionalidade; publicização; estratégia; televisão. 
 
 
Introdução 
 

Os estudos sobre a publicidade contemporânea têm apontado uma realidade 

fragmentada e complexa. Essa condição se deve a uma série de fatores: a própria falta de 

estudos; a escassez de teorias consolidadas no campo publicitário; a hibridização das 

práticas; a compreensão da atividade por seus fins mercadológicos e pouco críticos, etc. A 

observação dos fatores apontados leva a perceber que os estudos devem partir de uma 

diferente concepção de publicidade, que extrapole os espaços tradicionalmente abordados - 

os anúncios em formatos convencionais - e, até mesmo, as referências empregadas para tais 

análises. 

                                                 
1 Trabalho apresentado na DT Publicidade e Propaganda, linha de investigação Marcas e Estratégias, do XII Encontro dos 
Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (POSCOM) da UFSM e integrante do grupo de pesquisa 
“Comunicação Televisual” (COMTV), dentro do Diretório dos Grupos de Pesquisa CNPq, reconhecido pela UFSM. E-
mail: rjanderle@hotmail.com. 
3 Professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e 
coordenadora do grupo de pesquisa “Comunicação Televisual”.  E-mail: mlilia@terra.com.br. 
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Em meio a essa complexidade, o artigo aqui proposto aborda o pensamento de 

Dominique Quessada que, ao focar a publicidade pela perspectiva da política, identifica que 

vivemos em uma sociedade em que o consumo é um ciclo e os indivíduos são sujeitos ao 

poder das empresas, pois o poder político perdeu sua força. A partir disso, o autor analisa o 

discurso publicitário ocupando a sociedade, imprimindo suas mensagens através de toda 

possibilidade de expressão da linguagem, que se torna um produto industrial. Assim, chega 

ao entendimento de que é preciso observar a atividade “extramídia, uma publicidade que se 

exprime nas mídias, mas fora dos espaços publicitários clássicos” (QUESSADA, 2003, p. 

75). 

Vander Casaqui (2011) também aponta para um fenômeno aqui abordado, a 

publicização, que, assim como o conceito de extramídia, remete às transformações 

observadas na contemporaneidade e que mostra uma batalha de marcas para buscar 

visibilidade, popularidade e espaço junto ao público consumidor. O autor aponta para as 

mudanças nas formas de abordar o consumidor, dos formatos publicitários e dos discursos, 

que muitas vezes se afastam aparentemente das características da própria publicidade. 

Na televisão brasileira, a publicidade é a responsável por financiar a programação, 

fato que automaticamente a insere como um dos protagonistas do meio. Há tempo, ambas 

trocam aprendizados, técnicas e estratégias. O que chama atenção e é foco deste artigo, não 

é simplesmente a publicidade tradicional, contida em seus espaços reservados, mas sim 

aquele discurso de caráter publicitário que impregna os programas televisivos, tanto por 

parte de anunciantes externos como dos próprios veículos de comunicação, que buscam 

construir sua imagem para também ser referência quando outras marcas buscarem seu 

espaço como anunciantes. 

É o que Castro (2012) se atém quando aborda o conceito de “promocionalidade”, 

visto pela autora como um movimento que trabalha em duas frentes, aparentemente sem 

separação: uma visa tornar público a existência de produtos, ideias, serviços e marcas, com 

o intuito de propagar, enquanto a outra trabalha no nível da credibilidade, da criação de 

prestígio e de conferir respeito pelo que é realizado. 

Em torno de uma reinvenção constante da publicidade, as fronteiras se atenuam, 

gêneros se mesclam em uma hibridização que reescreve a gramática televisiva, a 

autorreferencialidade é evidente e a convergência se dá tanto da televisão para outras 

plataformas como de fora para o interior da programação. A partir disso, este artigo busca 

aproximar e discutir a abordagem de “extramídia”, de Quessada (2003), a de “publicização” 
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de Casaqui (2011) e a de “promocionalidade”, de Castro (2012), que levam a pensar a busca 

por espaço que tanto os veículos de comunicação como os anunciantes externos fazem na 

mídia televisiva, que por sua vez se constitui um terreno fecundo para a expansão das 

lógicas de marca (SEMPRINI, 2006). 

 
 
Extramídia: dos espaços convencionais de publicidade à sociedade como um todo 
 

As soap operas, comédias e dramas veiculados em episódios radiofônicos e 

posteriormente televisivos, são a origem do que Dominique Quessada (2003) denomina de 

atividade “extramídia”. A atividade era, inicialmente, o patrocínio por fabricantes de 

produtos de limpeza e higiene aos programas, em busca de grandes audiências. A condição 

de co-realização era comum às marcas, que hoje não somente patrocinam programas em 

mídias de massa, mas também produzem materiais como filmes e séries. O princípio da 

“extramídia” é “manter a presença das mensagens da publicidade fora dos lugares que lhe 

são habitualmente atribuídos”, aponta Quessada (2003, p. 75). Aos referir-se aos espaços 

tradicionais, o autor remete aos intervalos comerciais em televisão, a publicidade em 

páginas dos jornais e revistas, anúncios em rádio, outdoors. 

Dentre os motivos que levam anunciantes a inserir suas marcas em espaços 

considerados extramídia o zapping4 é um dos mais fortes e coloca em questão o “modelo 

tradicional de publicidade nos meios de comunicação de massa que de maneira intrusiva 

impõe-se ao consumidor”, aponta Zozzoli (2010). Embora as inserções extramídia não 

possam ser consideradas do tipo pull5, possuem uma diferença em relação às 

tradicionalmente veiculadas nos intervalos comerciais, pois os anunciantes visam 

surpreender o consumidor com a aparição das marcas em meio à programação, o que evita a 

mudança de canal, sob o pretexto de não perder o programa ao qual está assistindo. 

Mas não somente o efeito de mudança de canal pelo espectador é motivo de uso da 

extramídia. O seu início é vinculado, segundo Quessada (2003), a uma política de produção 

dos anunciantes frente ao custo abusivo dos preços das inserções nos intervalos comerciais 

e também à regulamentação que rege os espaços publicitários tradicionais. É o começo da 

roteirização dos produtos de grande consumo, comum em meio às novas práticas midiáticas 

contemporâneas, reforçada pelas possibilidades de veiculação que a internet proporciona, 

onde os usuários também servem como propagadores das ações das marcas. 
                                                 
4 Consiste na troca de canais em televisão em curto espaço de tempo feita pelo telespectador. 
5 Ações demandadas pelos clientes (ZOZZOLI, 2010), e em contraposição a push (intrusiva). 
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A observação dos índices de mercado aponta para o uso crescente das atividades 

extramídia, não somente para fugir do zapping ou tentar diminuir custos de veiculação. 

 
Os grupos de comunicação desejam controlar todas as etapas de 
fabricação e, sobretudo, dar a este último a possibilidade de cobrir o 
máximo possível de sujeitos. As agências investem maciçamente em 
setores “extramídia” a fim de constituir um serviço de comunicação global 
capaz de acompanhar todos os aspectos da vida cotidiana dos 
consumidores em seus mínimos instantes (QUESSADA, 2003, p. 77). 
 

A aproximação entre consumidores e marcas, especialmente no universo 

comercial, leva a queda das fronteiras da publicidade e à inserção das marcas na sociedade 

como forma demonstração do seu poder, aponta Quessada (2003). Essa condição é calcada 

em sua função manipulativa (HABERMAS, 1984), em um meio de “conteúdos múltiplos de 

cunho majorativamente informativo e de divertimento” (ZOZZOLI, 2010, p. 19), em que a 

mistura entre publicidade e entretenimento se transforma em uma revolução para a 

publicidade e também para as marcas. 

As marcas têm a sociedade como espaço de conquista, por onde se disseminam e 

usam a “capacidade da lógica de marca a se transformar, adaptar-se, transcender para 

assumir uma variedade virtualmente infinita de conteúdos e de discursos”, aponta Semprini 

(2006, p. 292). Passam a ser forma-marca, “uma forma vazia, um formato e um processo 

que podem ser aplicados a todas as formas de manifestações ou de práticas sociais” 

(SEMPRINI, 2006, p. 292). 

Quessada (2003) ressalta que a atividade extramídia leva a ocupação de todo 

espaço livre ou mesmo espaços simbólicos já ocupados, numa forma de dissolver fronteiras 

e organizar a sociedade. 

 
O “extramídia” é a sociedade inteira concebida como mídia e superfície de 
inscrição de um discurso que essa sociedade faria diretamente a si mesma, 
e que seria o discurso da democracia, “isto é”, o do consumo. [...] é o 
conjunto da sociedade concebida simultaneamente como aquilo que gera o 
discurso publicitário (as empresas que fazem parte da sociedade civil: seu 
discurso, portanto, é uma parte do discurso desta), como o “suporte” desse 
discurso e como sua superfície de inscrição natural (QUESSADA, 2003, 
p. 79, grifos nossos). 
 

Há assim uma lógica de marca (SEMPRINI, 2006), onde instituições, pessoas, 

eventos, etc., são administradas como marcas e buscam ocupar espaço na sociedade. A 

construção de identidades e as estratégias têm vinculação nas escolhas que envolvem as 

organizações, como parte da formação de uma imagem de valor. O discurso publicitário 
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tenta organizar os comportamentos, a sociedade, no que Quessada (2003, p. 81) chama de 

“managment social”. A publicidade, neste ponto de vista, se coloca na tarefa de dissolver as 

fronteiras e possibilitar que a sociedade seja regida pela razão. 

A própria denominação de “extramídia” é questionada por Quessada (2003, p. 78), 

entendida pelo autor com uma denominação paradoxal, uma vez que se utiliza das mídias, 

mas expressa seu discurso fora dos espaços de publicidade. Segundo o autor, é a ideia de 

publicidade que acaba estendida para a sociedade, para todos os espaços, cumprindo o papel 

de “propagação pública: propagar ideias, conceitos” (ZOZZOLI, 2010, p. 17), numa 

proposta de ordenação do mundo pelo discurso publicitário, numa “apropriação do espaço 

público” (QUESSADA, 2003, p. 79). 

Figueiredo e Batista (2010) também discutem a emergência do poder das empresas 

na sociedade contemporânea, que, de forma conceitual, se mostra em duas dimensões do 

poder “político-econômico”: “Poder Amplo (Físico)” e “Poder Fino (Discursivo)”, onde a 

publicidade desempenha o papel de organização das formas de agir, indo além da tarefa de 

fazer anúncios. A atividade “extramídia” trabalha essencialmente com o discursivo e, frente 

à inoperância do político, busca criar possibilidades de organização do coletivo.  

É a partir deste tipo de atividade que as agências de publicidade e os 

conglomerados de produção audiovisual estabelecem parcerias, seja ela em forma de 

patrocínio ou mesmo de troca, onde as empresas oferecem a possibilidade de produção, ou 

mesmo produtos já finalizados, para emissoras de televisão, rádio entre outros tantos, em 

troca da associação de marcas com os produtos ou mesmo com as emissoras no âmbito 

geral.  

A presença das marcas nos mais diversos espaços tem um objetivo essencial: 

“publicitarizar” (QUESSADA, 2003, p. 78), pois, na visão do autor, o âmbito social é agora 

tomado pelo empresarial, sob o regime das empresas e sua forma de normatizar, em uma 

inversão de papéis do político com o econômico, onde se estabelece um ciclo em que o 

objetivo é levar ao consumo. 

  

 
Publicização, a mutação das estratégias publicitárias 
 

A noção de publicidade tradicional extrapola na atualidade o pensamento de 

autores, como Habermas e Thompson, que a aproximam de vida pública e da necessidade 

de reunião de indivíduos. Há, na contemporaneidade, além de uma publicidade mediada, 
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inversões entre produtores e receptores proporcionadas especialmente pelas evoluções 

tecnológicas, que leva a novas práticas midiáticas. 

A ideia de “publicitarizar” - associada à atividade extramídia, exposta por 

Quessada e referenciada anteriormente - remete a pensar sobre um conceito já abordado por 

pesquisadores da comunicação no Brasil, e especificamente da publicidade: o de 

publicização (CASAQUI, 2009 e 2011). Para o autor, o termo tem relação com tornar 

público, seguindo a etimologia da palavra, e está relacionado com a publicidade e seu papel 

de divulgar, mas alargando a definição tradicional, mesmo não deixando de entender que os 

termos têm relação. 

Casaqui apresenta uma abordagem do termo que se aplica ao campo da 

comunicação. Para o autor, o alargamento do termo leva a publicização a ser entendida 

como 

 
etapa do sistema produtivo, elemento decisivo da cadeia que parte da 
concepção do produto/serviço, do trabalho humano investido em sua 
elaboração, e depende da comunicação para tornar pública a mercadoria, 
que somente se complementa com o consumo das pessoas, podemos dizer, 
com sua consumação. (...) Expandimos essa compreensão da função da 
comunicação no sistema produtivo, uma vez que o discurso publicitário é 
municiador de atributos intangíveis, que dialogam com os interesses, 
necessidades, desejos, quereres dos indivíduos, abordados como 
consumidores potenciais pelas mensagens que lhes são direcionadas, 
objetivando estimular sua ação (CASAQUI, 2009a, p. 3). 
 

A publicização abrange “as mutações das estratégias que envolvem a comunicação 

persuasiva de corporações, marcas e mercadorias”, (CASAQUI, 2011, p. 132), onde há 

interesses que, regidos pelo mercado, tendem a fazer com que as práticas de comunicação 

acompanhem o processo, desde a concepção até o consumo, caminho final para uma 

mercadoria. Há no pensamento do autor um foco no caráter comercial, na atuação das 

marcas para atingir o consumidor, mesmo que não exista um apelo direto ou pragmático 

para a aquisição de produtos. 

A compreensão das práticas publicitárias atuais passa pelo entendimento de que as 

lógicas preponderantes têm forte apelo comercial e que, arraigada em um sistema de 

sociedade onde o consumo pode ser visto como uma ação libertadora e o sucesso 

econômico como sinônimo de potencial nacional, a comunicação se torna uma atividade 

estratégica, utilizada como serviço social, mas intensamente usada como mecanismo de 

resultado mercadológico.  
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Interessa assim pensar nos processos comunicativos, que integram os sujeitos que 

produzem e também as narrativas. França (2006, p. 16) aponta que o  

 
ato de publicizar (disponibilizar informações, imagens, narrativas) atualiza 
um sistema de regras de seleção, de modos de participação: o público se 
constitui como paciente – que sofre, experimenta, é afetado – e agente – 
que reage, seleciona, adota um comportamento. Ele faz parte do processo, 
embora de maneira diferente daqueles que criam as representações 
(produtores), porque seu lugar e sua perspectiva são outros. 
 

No momento em que existem pesquisas em tempo real que demonstram como os 

enunciatários agem e reagem no cotidiano, as marcas buscam de modo estratégico formatos 

que possam impactar pelo reconhecimento ou previsibilidade, mas também pela estranheza 

e inovação. Em ambos os casos, nem sempre os anúncios de caráter declaradamente 

persuasivo são utilizados, em detrimento de mensagens que permeiam a informação, a 

aparente casualidade da publicação ou mesmo recorram à participação do público para 

construção do próprio anúncio e em sua proliferação. 

A transformação da publicidade no percurso do tempo pode ser observada no 

pensamento a seguir. Para Casaqui (2011, p. 148-149), são 

 
novas faces para as antigas lógicas de busca do lucro das corporações e do 
estímulo ao consumo de mercadorias. A velha publicidade se transmuta 
em publicização e assimila o consumidor em sua trama para propor novos 
significados para as relações entre produtores e consumidores muitas 
vezes, embaralhando os papéis para construir o sentido da legitimidade, da 
identidade com seu “público-alvo”, para, enfim, mergulhar no espírito do 
seu tempo e emergir como fantasmagoria cada vez mais complexa, mais 
instigante.  
 

Em síntese, a publicização se resume aos “atos comunicacionais que destoam dos 

formatos industriais tradicionalmente associados ao discurso publicitário” Casaqui (2012, p. 

1), conceito que se aproxima do que Quessada denominou de extramídia, embora o autor 

francês tente delimitar conceitualmente a atividade como a que ocorre somente nas mídias 

tradicionais, mas fora dos espaços destinados à publicidade. Mas na própria obra, o autor 

menciona que os consumidores são visados também pelas mensagens nos táxis, nos 

carrinhos de supermercados, nos cartões telefônicos, etc. 

 

A promocionalidade: o discurso pautado pelo marketing 

Outro conceito aqui abordado é o de “promocionalidade”, referido por Castro 

(2012) quando enfoca os estudos sobre televisão - essencialmente sobre a televisão 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 8

brasileira e especialmente centrada na Rede Globo de Televisão, suas filiadas e afiliadas – e 

faz uma busca no marketing, especificamente na promoção, para descrever o fenômeno que, 

numa direção dupla e indissociável, publiciza e projeta um produto, uma marca, um serviço 

ou uma pessoa. 

O primeiro ponto, o publicizar, “compreende a ação de divulgar, de propagar, de 

dar a conhecer aspectos positivos e/ou vantagens de qualquer produto, marca, valor ou 

serviço, através de recursos de ordens diferentes que possam estabelecer vínculo com um 

público determinado”, aponta Castro (2012, p. 116).  Coloca-se em ação um jogo para 

convencer e levar ao processo final de troca, onde convergem os interesses do anunciante e 

o consumo. Já por projeção é possível compreender uma “ação de lançar para frente, de 

tornar alguém ou algo conhecido e respeitado por suas atividades, de conferir respeito, 

credibilidade a produto, pessoa, marca, serviço” (CASTRO, 2012, p. 116). A autora ainda o 

ressalta que os valores da sociedade combinados com o público levam a um movimento de 

exaltação, influência e poder. 

Constitui-se destes dois pontos, a publicização e a projeção, o movimento de 

promocionalidade, onde as deliberações tomadas têm caráter estratégico, pois levam à 

construção de uma imagem, seja ela de produto, serviço ou mesmo de pessoa. Uma marca 

acaba assim por produzir conteúdo que favoreça sua representação enquanto diferencial de 

mercado. Como aponta Zozzoli (2010, p. 24),  

 
os conteúdos compartilham objetivos similares aos valores da marca e aos 
valores do(s) público(s): abordar conceitos, despertar sentimentos, atrair 
para ações que correspondem aos anseios dos consumidores em potencial, 
retendo sua atenção com pertinência para obter seu envolvimento e 
participação. 
  

A promocionalidade no meio televisivo está inerente tanto à própria marca do 

veículo que realiza esforços para ser reconhecida no mercado, como a outros anunciantes 

que buscam os espaços midiáticos para alcançar seus objetivos mercadológicos. A busca 

por promoção faz com que os gêneros se misturem e o movimento tome conta da 

programação. O que se nota é que a materialização, os formatos veiculados em televisão, 

apresenta ações que se manifestam de maneira autônoma - quando existe um anúncio 

publicitário, patrocínio ou chamadas específicas – e também de forma difusa - que ocupa o 

interior dos programas televisuais, “caracterizando-se como uma outra voz que empresta 

valor distinto ao discurso proferido” (CASTRO, 2005, p. 7). 
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Na televisão brasileira, o movimento é favorecido em função de alguns pontos 

particulares da mídia: seus altos índices de audiência; a penetração na maioria dos lares do 

país; o consumo de televisão como forma de entretenimento/lazer, entre outros. Tais pontos 

fazem com que marcas de atuação nacional e global tenham no meio televisivo uma forma 

de atingir uma massa considerável de indivíduos, na tentativa de levá-los a aderir aos seus 

objetivos. Aproveitam-se os valores sociais, em meio a uma lógica econômica. 

 
A ação promocional, presente na e pela televisão, centrada nas ações de 
propagação de informações, de qualificação de produtos e, 
principalmente, de conferência de valor e prestígio recorre aos mesmos 
planejamentos afeitos ao marketing. É regida, dessa forma, pela lógica 
econômica, por estar ligada ao desenvolvimento e à permanência de uma 
empresa no mercado; tecnológica, por ser responsável pela conformação 
das imagens, qualidade e quantidade de difusão, formas e práticas de 
consumo; e simbólica, por organizar discursivamente as mensagens 
midiáticas, considerando as linguagens convocadas e as gramáticas que 
sobredeterminam sua expressão (CASTRO, 2012, p. 118). 
 

As ordens relacionadas são um fator de observação importante para a compreensão 

da promocionalidade. Se retomados os preceitos de Dominique Quessada, que observa a 

publicidade pela perspectiva política e defende que a “publicidade organiza o social” 

(QUESSADA, 2003, p. 158), é possível tecer uma relação entre os termos, pois, para o 

autor, os emblemas que diferenciam na sociedade contemporânea são as marcas, que por 

sua vez buscam a construção de seu espaço e atuam com a uma função organizacional, 

através do discurso publicitário. 

Na atualidade, a inserção aparentemente casual de uma marca em meio à 

programação televisiva já é rotina, além dos anúncios nos intervalos comerciais ou outras 

formas publicitárias há mais tempo reconhecidas. O que se nota é que as ações vão além, 

com uma organização dos veículos de comunicação para a promoção de programas 

midiáticos e realizações de seu interesse. Há assim uma autopromocionalidade em televisão 

(CASTRO, 2009). 

É possível considerar que existe inclusive um gênero promocional (CASTRO, 

2012) que pauta os discursos a partir de uma lógica de mercado, organizando-se nos 

preceitos do marketing, e que incide desde o produto até o enunciatário, em uma relação 

direta com a mídia que contribui com a possibilidade de tornar visível, além de atribuir 

valor, respeito. 
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Extramídia, publicização e promocionalidade em televisão: uma busca por espaço 
 

Os anunciantes externos são inseridos na programação em diversos formatos, 

dentre os quais o merchandising comercial ou televisivo6 é visto como o mais recorrente e 

significativo no Brasil. Na telenovela, por exemplo, o aparecimento deste tipo de ação tem 

duas motivações essenciais: “a influência que a telenovela exerce na vida das pessoas 

(dimensão emocional e social) e a comprovada eficiência de comercialização que ela reitera 

(dimensão econômica)”, aponta Castro (2005, p. 8). Isso leva ao interesse não somente de 

anunciantes externos, mas também do próprio veículo de comunicação, que associa suas 

ações à novela, na tentativa de atingir o público. 

Como anunciante externo, a marca Cepacol é uma amostra das possibilidades de 

atuação publicitária em televisão, mas fora dos espaços convencionalmente destinados a 

ela. Com o garoto propaganda “Bond Boca”, a marca está durante o ano de 2012 nas 

principais emissoras de televisão aberta brasileiras: Rede Globo (programa Zorra Total), 

Rede Record (programa Legendários e na novela Rebelde) e SBT (programa da Eliana)7. A 

marca também levará o personagem para grandes eventos nacionais, em várias regiões, 

além de estampar páginas de editorias, fato que se relaciona à abordagem de Quessada 

(2003) sobre a sociedade como espaço para o discurso publicitário. 

A emissora também toma seus programas como lugar de expressão de seus 

interesses, usa a programação como forma de divulgação e construção de valores dos 

próprios programas que veicula. Segue a lógica de marca, numa amostra que não se trata de 

uma ação publicitária comum, que não é uma veiculação casual dentro de programas que 

remeta a outros produtos midiáticos da emissora. 

Observações recentes feitas em relação à RGT mostram uma organização prévia 

para o lançamento de programas: o tema central passa a fazer parte da grade da 

programação como forma de agendamento, como pauta de programas de diversos 

subgêneros; os personagens participam de programas de auditório, entrevistas e estampam 

sites, jornais e revistas do conglomerado de mídia da emissora; a telenovela, por exemplo, 

                                                 
6 Trindade (2007) encontra em De Simoni (1997, p. 52) uma definição pertinente para o merchandising 
enquanto inserção de marca na programação televisiva. O merchandising televisivo tem como base o conceito 
americano de tie-in, que a palavra “tie” signfica “amarrar” e “in” que significa “dentro de”. “Dessa forma, a 
exibição de uma marca, produto ou serviço no espaço de uma mídia não publicitária, como um programa de 
tevê, uma telenovela, um cartaz ou um cabeçalho de jornal, por exemplo, seria entendida como propaganda 
tie-in, algo amarrado dentro de um programa ou de uma mídia de natureza não publicitária, mas que estaria 
funcionando como tal” (TRINDADE, 2007, p. 242). 
7 Informações disponíveis em http://portaldapropaganda.com.br/portal/component/content/article/16-
capa/29752-bond-boca-ao-zorra-total. Acesso: 15 mai. 2012. 
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por ter como regime de crença a verossimilhança, proporciona relações com o mundo real e 

também com a ficção, ou seja, com a quase totalidade de programas televisivos da mesma 

emissora, perfazendo possibilidades de menções desde os programas jornalísticos até o 

entretenimento. 

O jogo de planos é utilizado como uma espécie de modo de presença no ambiente 

midiático. No merchandising televisivo, por exemplo, “é o discurso de promoção 

sobreposto ao discurso de entretenimento (aparece dentro da cena da telenovela), que 

adquire, pela inserção na cena e/ou pela participação do personagem, uma terceira 

dimensão de sentido”, aponta Castro (2005, p. 9). A sobreposição serve para atenuar os 

limites clássicos entre formatos e subgêneros, é uma forma de ocupar os espaços possíveis 

dentro de uma grade de programação. 

A pesquisa sobre novas práticas midiáticas em publicidade certamente deixa 

lacunas frente a um cenário em complexa transformação. Desde denominações até 

abordagens teóricas, metodológicas e práticas, o que se nota é um campo fecundo, onde o 

trabalho de pesquisador ainda é árduo. A atividade extramídia, abordada por Quessada 

(2003), no meio televisivo pode ser vista como farta e com perspectivas de aumento, pois a 

implantação da televisão digital e outras plataformas (internet e dispositivos móveis) 

apontam para a tendência de assistir a programação sem intervalos comerciais. Logo, será 

necessário encontrar novos formatos publicitários e a inserção das marcas no interior dos 

programas, até o momento, parece ser uma das recorrências.  

No contexto mercadológico, emissoras de televisão se organizam para criação de 

departamentos exclusivos relacionados à prática de inserções de marca na programação; 

meios especializados se inclinam a aferir a quantidade de ações veiculadas e seus tipos; 

grandes anunciantes investem em ações desse tipo; enfim, uma série de fatores recentes 

aponta para uma prática que se consolida no meio televisivo. 

Diante dessa consolidação da prática inerente ao meio - entendemos aqui que a 

atividade extramídia, a publicização e a promocionalidade são conceitos que se aproximam 

e exprimem uma mesma realidade -, há de se fazer questionamentos acerca dos motivos que 

levam a tais fatores. O que defendemos aqui perpassa o entendimento da publicidade como 

ação das marcas na busca pelo consumo, embora não se desligue dela. Há buscas pelo 

reconhecimento que, como diz Thompson (1998, p. 215), “se tornam cada vez mais lutas 

por visibilidade dentro de espaços não localizados de publicidade mediada. A luta por se 
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fazer ouvir e ver (e impedir que outros o façam) não é um aspecto periférico das 

turbulências sociopolíticas do mundo moderno; pelo contrário, está no centro dele”. 

A questão que se posta é relativa ao espaço que, conquistado pelas marcas, leva 

também ao domínio de territórios, o que remete aos programas midiáticos transformados 

em produtos e, consequentemente, em marcas, para que possam colocar seus valores 

simbólicos em luta com concorrentes, para ocupar espaço junto ao público. Logo, a 

inserção de marca na programação é uma forma de estar na mídia televisiva, sem mesmo 

demarcar de forma consagrada e única quais serão os momentos e formatos de 

aparecimento. Há o fator surpresa sempre em ação, como forma de renovar o contato entre 

emissores e receptores. 

Em tom de complementação, a atividade extramídia, a publicização e a 

promocionalidade são percebidas como um movimento que lança mão de estratégias que 

busquem a popularidade (GARCÍA CANCLINI, 2000), sendo este um dos pontos que 

interessa à mídia, ou seja, relacionada com o espaço que conquista junto ao público 

espectador do meio televisivo. Com visibilidade e popularidade, “o capitalismo globalizado 

trabalha a colocação em consumo de qualquer coisa, apoiado em redes gigantes de 

comunicação” (QUESSADA, 2003, p. 12). 

Assim se forma o sistema publicitário contemporâneo que “consiste numa 

articulação dos diferentes territórios de marca” (QUESSADA, 2003, p. 168).   

 
É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O 
território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida 
por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer 
nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente [...] o ator 
“territorializa” o espaço (RAFFESTIN, 1993, p. 143). 
 

As marcas buscam a construção de seus territórios, justamente o espaço onde a 

atuação é reconhecida e a presença simbólica é fator de vantagem em disputas, ou seja, há 

possibilidade de domínio. Em relação aos territórios há uma questão de gestão ou domínio, 

ignorando as fronteiras políticas, justamente o que Quessada ressalta com relação ao 

discurso publicitário e a posição de poder frente ao cenário político impotente. Talvez a 

busca por altos índices de audiência seja algo que até contradiga a organização de territórios 

para as marcas, pois quanto maior o território, menos includente a marca será 

(QUESSADA, 2003), mas responde a uma lógica de mercado que visa o sucesso em forma 

da consolidação das relações de troca, o consumo. 
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A inserção das marcas em meio à programação televisiva mostra o planejamento 

que a publicidade enquanto atividade, efetivamente ligada à lógica econômica, executa para 

manutenção e expansão dos seus espaços e superfícies de inserção. Se um campo de 

inserção fechar, outros são abertos, pois tentar resumir o papel da publicidade a comunicar 

é torná-lo demasiadamente simples, “a publicidade consiste fundamentalmente na criação e 

definição de territórios (os territórios das marcas) aos quais as pessoas aderem” 

(QUESSADA, 2003, p. 12). 

Castro (2009) aponta que as emissoras buscam a valorização do espaço, pois a 

partir dela alcançam posição privilegiada e o pretendido lucro. É notado mais um ponto de 

compreensão da promocionalidade, que tem na programação a possibilidade de tecer uma 

malha estratégica de construção da imagem da emissora - estendida a outras plataformas, 

meios e veículos de comunicação, quando se trata de conglomerados de comunicação. 

Acontece então o conhecimento e o fortalecimento deste enquanto espaço para que 

anunciantes externos exponham suas propostas publicitárias, nos intervalos comerciais ou 

mesmo em meio aos programas. 

É preciso apontar que as marcas anunciantes que realizam ações de inserção de 

marcas na programação - através do formato do merchandising comercial, por exemplo – 

também se fazem presentes nos espaços tradicionais destinados à publicidade, os intervalos 

comerciais. Esse fato reforça o ponto de vista de que se trata de estratégias de ocupação do 

espaço midiático, como ponte para atingir os telespectadores. Na televisão aberta brasileira, 

parece haver pouco espaço que não esteja vinculado à publicidade. 

A atividade extramídia, a publicização e a promocionalidade acabam por 

contaminar o discurso televisivo, fazendo com que a programação seja impregnada pelo 

discurso publicitário, de forma sutil ou explícita, tanto de marcas anunciantes como do 

próprio veículo que desempenha ações de caráter autopromocional. Há uma necessidade - 

característica da sociedade de consumo - de transformação das marcas, que leva a busca, de 

forma contínua, de novos espaços onde gravarão suas mensagens, novos espaços 

“extramídia”, como aponta Quessada (2003). 

 

 

Considerações finais 

A abordagem sobre a atividade extramídia, a publicização e o movimento de 

promocionalidade feita neste artigo demonstra uma complementaridade dos termos que 
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contribui para o entendimento da publicidade contemporânea, que já não pode ser vista 

como o fazer que resulta em anúncios veiculados em intervalos comerciais de televisão e 

rádio, ou páginas inteiras de jornais e revistas.  

Em relação à atividade extramídia, é mais uma procura dos profissionais e marcas 

para atingir indivíduos que já criaram mecanismos e defesa das inúmeras mensagens 

incitando ao consumo que recebem diariamente. Na publicização e no movimento de 

promocionalidade inerente ao meio televisivo, a causa não diferencia. O que há é a procura 

por uma conquista de espaço, credibilidade e reconhecimento, que leva ao uso da 

programação como um grande expositor de marcas, produtos, pessoas e mensagens, 

algumas de apelo claro, outras mais sutis. 

A busca por audiência é comum aos veículos de comunicação. No caso brasileiro, 

a grande quantidade de produção própria da emissora líder em audiência e referência em 

qualidade, a Rede Globo de Televisão, propicia tanto investidas de marca anunciantes para 

ocupar a programação como da própria emissora, pois as mensagens serão veiculadas em 

um momento em que o telespectador estará atento à programação, fugindo assim do efeito 

zapping. Cabe ainda deixar como reflexão o fato que a ocupação excessiva do espaço 

televisivo pelo discurso publicitário pode levar o telespectador à fuga. É preciso que 

veículos de comunicação e marcas mantenham a atratividade no conteúdo, o que possibilita 

a criação da representação, elemento que define a qualidade da comunicação. 

Frente ao universo complexo que se instala no campo publicitário, os estudos 

devem pensar a publicidade a partir do entorno que a constitui, para assim observar não 

somente anúncios de forma isolada, mas compreender as transformações que envolvem as 

práticas midiáticas dessa esfera na atualidade. 
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