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Resumo
Por meio da análise de duas peças publicitárias veiculadas na mídia televisiva e/ou na internet
são expostos aspectos como onipresença, novas linguagens, velocidade, valorização do
instante, digitalização de arquivos e mobilidade. Essas características representam um modo
de ser e viver no tempo presente, assim como já ocorreu com a segurança propiciada por
instituições consolidadas. Nas duas campanhas publicitárias, a tecnologia aparece como um
agente que modifica conceitos, comportamentos e padrões. Entendendo a publicidade como
uma representação da realidade, amparada pela transmedia storytelling, o artigo tem como
objetivo relacionar a temática apresentada nos dois vídeos analisados com as alterações
provocadas pelo uso dos dispositivos tecnológicos na sociedade contemporânea. Para isso,
recorreu-se a autores e pesquisadores que tratam do assunto, além de apontamentos acerca
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das questões apresentadas nas campanhas publicitárias e suas correlações com o cenário
atual.
Palavras-chave: publicidade; novas tecnologias; campanhas publicitárias; dispositivos
móveis; sociedade contemporânea.

Introdução

Este artigo tem como objeto de estudo dois vídeos veiculados na mídia televisiva e/ou
na internet. São elas: a do tradicional Banco do Brasil (BB), com a peça publicitária “BB:
Dias das Mães - Nova versão de Trem-bala”, que, no dia 22 de agosto de 2019, já conta com
mais de 883 mil visualizações no canal oficial do banco no Youtube5; e a do Nubank, fintech
de cartões de crédito, com o vídeo “Elis Regina: Como Nossos Pais - O Novo Sempre Vem”,
que, em 22 de agosto de 2019, possui mais de 324 mil visualizações no canal oficial da
fintech no Youtube.
Nas duas campanhas, a sociedade contemporânea, apesar de não ser exposta em
imagens, mas sim por letras de músicas, aparece como fio condutor da narrativa, amparadas
por meio do transmedia storytelling (JENKINS, 2008), ou, narrativas transmídias. Apresentase, por meio das canções, em ambos os vídeos, uma mudança de conceitos, comportamentos
e padrões. Entendendo a publicidade como uma representação da realidade, o artigo tem
como objetivo relacionar a temática, as letras das músicas apresentadas nos dois vídeos
analisados e as alterações provocadas pelo uso dos dispositivos tecnológicos na sociedade
contemporânea.
Os temas recorrentes nas narrativas presentes nas campanhas supracitadas, expostas
por meio desse mundo composto por imagens, palavras, sons, movimentos e cores (ROCHA,
2005) serão discutidas a partir de autores como Don Tapscott (1999, 2010), Lev Manovich
(2008), Manuel Castells (2008, 2011), Sebastião Squirra (2008), Witold Rybczynski (1995),
Yochai Benkler (2006, 2007), entre outros que darão suporte para as argumentações a

Há, também, uma “versão reduzida”, em formato de clipe, com o título “BB | Clipe da versão especial de Trem-Bala”
disponível no Youtube, que conta com mais de 321 mil visualizações em 22 de agosto de 2019: https://www.youtube.com/
watch?v=Tg2aVz09bFI
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respeito da sociedade contemporânea, que vai além da tecnologia, dos aparatos em si,
tratando da transformação que esse serviço promove na vida das pessoas.
Nessa perspectiva, pode-se dizer que as tecnologias – e a aquisição de técnicas que
elas requerem – acarretam transformações na vida cotidiana. Como descreve Rybczynski
(1995), assim como o carro reconfigurou hábitos, diversas tecnologias aparecem como pontos
de virada na história da humanidade. Autores como Mário Bunge (1968), Skolimowski
(1968) e Dominique Wolton (1999) também seguem essa linha de raciocínio ao indicarem
que é preciso uma adequação da sociedade para absorver as recorrentes transformações
tecnológicas.
Ou seja, em última análise, o que interessa são os aspectos apresentados nas peças
publicitárias como características de um modo de ser e viver o contemporâneo, tais como:
velocidade, mobilidade, valorização do instante, reconfiguração de profissões e serviços
atributos que serão analisados mais detalhadamente no decorrer do artigo.

Por dentro da tecnologia

A sociedade atual tem passado por diversas transformações com a inserção dos
dispositivos tecnológicos, sobretudo os de comunicação e informação. O computador, a
Internet e a Word Wide Web de Tim Berners-Lee, por exemplo, proporcionaram um grau de
conexão não antes experimentado.
Porém, essa não é uma característica apenas das novas tecnologias de comunicação.
Independentemente da época, os meios de comunicação podem ser caracterizados como
agentes de transformação e reconfiguração de hábitos e práticas, não sendo um atributo
apenas dos mais atuais, como o computador, smartphone, tablet, entre outros, como também
algo inerente a qualquer tecnologia, independentemente do segmento.
Pode-se dizer que as tecnologias e a aquisição de técnicas que eles requerem,
acarretam transformações na vida cotidiana. Para Neves (2007, p. 730), “toda a inovação
técnica coloca em funcionamento uma rede (humanos e não-humanos) implicando a sua
identificação e compreensão” Além disso, não há como prever, com precisão, as
consequências e impactos, uma vez que a tecnologia pode ser vista como controlável em
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algum sentido (instrumentalismo), carregada de valores (substantivismo) (Feenberg, 2003) e
muitas vezes sem forte controle (Baran, 1964).
Nessa perspectiva, Rybczynski (1995) indica, por exemplo, que o automóvel alterou
os conceitos de planejamento urbano, contribuindo para mudanças de hábitos de compra,
permitindo o surgimento de shopping centers e ruas de comércio local nos bairros, que, por
sua vez, potencializaram a decadência do tradicional centro das cidades. A busca de lazer, que
fazia parte da concepção de Ford, foi incentivada pela união do carro com o fim de semana, e
deu origem às casas de praia, aos campings e a uma variedade de atividades relacionadas com
as rodovias. O carro também reconfigurou a vida familiar, levando muitos tipos de recreação
para fora de casa, e proporcionando uma mobilidade sem precedente a dois grupos:
adolescentes e mulheres.
Assim como o carro reconfigurou hábitos, como descreve Rybczynski (1995),
diversas tecnologias aparecem como pontos de virada na história da humanidade, sendo elas
de comunicação ou não. Ou seja, as tecnologias muitas vezes geram consequências não
intencionais, como no caso da invenção dos tipos móveis por Gutenberg, que contribuiu para
alterar as crenças religiosas no norte da Europa, ou no caso da artilharia, que ajudou a
modificar a forma das cidades medievais, ou até mesmo na forma como o motor a vapor
revolucionou o oeste norte-americano. A produção em massa acelera e amplia enormemente
essas consequências e é o grau do impacto da tecnologia na vida humana que diferencia a era
da produção em massa. Os efeitos do computador pessoal no trabalho individual, da televisão
no poder político, ou do videocassete no entretenimento público são exemplos de como a
produção em larga escala alterou a vida humana.
De toda forma, a argumentação do presente artigo está focada numa reflexão que vai
além da tecnologia, dos aparatos em si. O que interessa são os aspectos apresentados nas
peças publicitárias como características de um modo de ser e viver contemporâneo, tais
como: velocidade, mobilidade, valorização do instante, reconfiguração de profissões e
serviços.
Dessa forma, é possível complementar a argumentação com uma das ideias de
Rybczynski (1995), que afirma, em última análise, que o principal legado de Henry Ford e da
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era que ele iniciou não foram os produtos concretos que saíram da linha de montagem
(automóveis), mas sim as transformações que esses produtos realizam na vida das pessoas.
A tecnologia, portanto, perpassa diversas instâncias da sociedade contemporânea.
Apesar de estar presente desde o início da civilização, a relação homem-tecnologia parece
ganhar novos contornos e aparenta ser mais intensa e cotidiana que antes, até mesmo nas
representações expostas por meio da publicidade, como poderá ser observado na próxima
seção deste artigo.

O storytelling

Em um ambiente de convergência tecnológica, como o que vivemos atualmente,
contar histórias de maneira cativante se tornou uma forma extremamente usual e útil de
entretenimento nas múltiplas plataformas digitais. A esse fenômeno damos o nome de
transmedia storytelling (JENKINS, 2008), ou narrativas transmídias, cuja potencialidade está
na possibilidade de ampliar a narrativa por meio de diferentes plataformas, visando a criação
de uma sinergia entre o produto e público, além do crescimento de franquias de conteúdo e
consolidação de marcas.
Explicando melhor esse fenômeno, Henry Jenkins (2008, p.135) diz que:
Uma história transmidiática se desenrola através de múltiplos
suportes midiáticos, com cada novo texto contribuindo de maneira
distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal de narrativa
transmidiática, cada meio faz o que faz de melhor – a fim de que uma
história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão,
romances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games
ou experimentado como atração de um parque de diversões. Cada
acesso à franquia deve ser autônomo, para que não seja necessário ver
o filme para gostar do game, e vice-versa. Cada produto determinado
é um ponto de acesso à franquia como um todo.
Sobre essa mesma temática, Scolari (2009) diz que a narrativa transmidiática se
expande tanto em termos de linguagem – seja oral, imagética ou textual, quanto em veículo
de informação. Além do mais, a narrativa não deve se repetir, pois a história deve ser
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complementar em cada mídia, além de fazer sentido isoladamente (Jenkins, 2008; Scolari,
2009).
Esse processo de reformulação no fazer narrativo se deu com a criação de tecnologias
capazes de reproduzir e armazenar dados, especialmente com o surgimento de smartphones,
smart Tv’s, tablets, dentre outros, e, também, com a possibilidade de uso da ‘segunda tela’6.
Para Jason Mittel (2012, p. 33), “algumas transformações na indústria midiática, nas
tecnologias e no comportamento do público coincidiram com o surgimento da complexidade
narrativa sem, contudo, operarem como razão principal de tal evolução formal.” Nesse
sentido, o ato de narrar, oriundo ao ser humano desde os primórdios, em um ambiente digital,
ganha novas reconfigurações.
Essa experimentação de narrativas transmídias, ou transmedia storytelling, traz para o
púbico um ato imersivo bastante profundo, pois busca resgatar memórias, sentimentos e
sensações maiores do que apenas uma releitura em busca de novos entendimentos ou
ressignificações. Dessa forma, a narrativa tende a exigir maior complexidade em sua
construção.
No entanto, como dito anteriormente, até mesmo o ato de narrar é algo controverso.
Segundo Reis e Lopes (1988, p. 66), existem vários entendimentos da palavra, como
“narrativa enquanto enunciado, narrativa como conjunto de conteúdos representados por esse
enunciado, narrativa como ato de os relatar […] e ainda narrativa como modo”. Todavia,
como no contexto das redes os pressupostos para narrativas tradicionais ficam distorcidos,
especialmente levando em consideração o ambiente polivalente, a multiplataforma das redes
digitais e o interesse das empresas em produzir uma storytelling.
Naturalmente, o intuito de se criar uma transmedia storytelling parte do interesse de
desenvolver produtos licenciados – para uma franquia de mídia – que serão, posteriormente,
dispersos através de múltiplas plataformas. Dessa forma, quanto maior o elo cultural e
conexão de sentidos com o público-alvo, melhor, pois, em um ambiente convergente e aberto,
em que o usuário é capaz de criar seu próprio conteúdo, ampliam-se as possibilidades de
disseminação das informações e o engajamento de novos públicos.

6 A “segunda

tela” é um dispositivo que permite, conectar em tempo real histórias transmídias, distribuídas pelas telas de
diferentes multiplataformas ao suporte televisivo.
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Essa abertura para produção de novos conteúdos dá uma maior legitimidade e até um
sentimento de intimidade com a franquia, pois ela pode levar a níveis de interação entre
públicos e conteúdo. Assim, “a interação passa a dissociar-se, então, do ambiente físico,
estendendo-se no espaço e proporcionando uma ação a distância” (Primo, 2007, p. 19). E em
um ambiente digital, que ganha adeptos a cada dia, ações de transmedia storytelling ganham
força e mobilização em escala mundial.

A representação da sociedade contemporânea por meio da publicidade: análise das
campanhas publicitárias do Banco do Brasil e do Nubank

Conforme argumentado na seção anterior, o uso da tecnologia é cada vez mais
constante e intenso. Pode-se dizer que, dependendo das circunstâncias, há duas possibilidades
frequentes: a cada nova máquina criada gera-se uma nova necessidade para resolver um
problema que ainda nem existe, ou que cada máquina inventada surge para suprir
necessidades já existentes.
Ao observar as duas campanhas publicitárias, que serão descritas mais
detalhadamente ao longo desta seção, percebe-se que os roteiros permitem refletir a respeito
das tecnologias imbricadas nos modos de ser e viver dos sujeitos, como um retrato das
relações contemporâneas. Sobre esse contexto, Don Tapscott (1999, p. 12) afirma que:
Cada vez mais a mídia digital é um reflexo do nosso mundo –
de cada ponto de vista, cada disciplina, cada interesse
comercial, cada repositório de conhecimento. Como é
distribuída, interativa, maleável e sem controle central, é um
veículo de mudanças revolucionárias em cada disciplina,
atitude e estrutura social.
Percebe-se que o vídeo do Banco do Brasil busca promover certa nostalgia em sua
narrativa, utilizando versão adaptada da música original “Trem-bala”, de Ana Vilela, em
homenagem ao dia das mães7, para remeter, de certo modo, a aspectos da infância de quem

Banco do Brasil homenageia as mães com música "Trem Bala" em versão especial. 2017. Disponível em: <https://
acontecendoaqui.com.br/propaganda/banco-do-brasil-homenageia-maes-com-musica-trem-bala-em-versao-especial>.
Acesso em: 20 ago. 2019.
7
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nasceu em um período em que a Internet ainda não estava consolidada, fortalecendo a
imagem de que bancos físicos são mais confiáveis. Nessa transmedia storytelling, a
intérprete, inclusive, canta entre 5:15 e 5:22 minutos de vídeo8: “E eu, desde o primeiro dia,
tão pequena soube que em ti podia confiar", trecho inexistente na versão original da música9.
Especificamente no caso do Banco do Brasil, por não se tratar de uma empresa
interessada em vender produtos tecnológicos, mas um banco que busca transmitir a ideia de
que é confiável e que tenta se atualizar, mantendo suas raízes e agências físicas, possibilitase, de certo modo, um discurso “neutro” e menos afetado do que em uma situação em que a
empresa tenta vender produtos tecnológicos, por exemplo. Pressupõe-se que a letra da música
busca, mesmo assim, tocar em pontos sensíveis de mudanças ocorridas pelo uso da
tecnologia.

!
Figura 1 – Imagem retirada do vídeo “BB | Dia das Mães - Nova versão de Trem-bala”
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=mlK90zF-8Ew

No caso do vídeo do Nubank, a aposta fica por conta de uma versão remasterizada do
clipe original "Como Nossos Pais", gravado por Elis Regina em 1976. Assim como o BB, o

BB | Dia das Mães - Nova versão de Trem-bala. 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?
v=mlK90zF-8Ew>. Acesso em: 22 ago. 2019.
8

Ana Vilela - Trem-Bala (Clipe Oficial). 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sWhy1VcvvgY>.
Acesso em: 22 ago. 2019.
9
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foco da narrativa também está em uma música, mas, como contraponto, o vídeo não busca
provocar nostalgia. Tenta-se despertar o sentimento de que os tempos são outros e,
indiretamente, dizer que bancos analógicos não são os mais indicados para o momento atual.
Em vários trechos do vídeo10 são destacadas frases digitadas na tela, como entre: 0:40 e 0:44
“nós que somos jovens”; 1:11 e 1:16 “digo que estou encantada com uma nova invenção”;
1:19 e 1:26 “Não vou voltar, pois vejo nova estação”; 2:07 e 2:20 "Mas é você que ama o
passado e que não vê que o novo sempre vem"; entre outros. Nessa transmedia storytelling,
Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, corrobora essa narrativa, ao afirmar em nota
que: "Nosso objetivo é questionar se as pessoas querem mesmo continuar vivendo como
nossos pais, como há 20 ou 30 anos".11

!
Figura 2 – Imagem retirada do vídeo: “Elis Regina | Como Nossos Pais HD | O Novo Sempre Vem”
Fonte: https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=VMq6EMpLi4E

É comum relacionar qualquer tipo de mudança à tecnologia. Como foi exposto
anteriormente, esse movimento não se restringe apenas ao momento atual. Contudo, é
10 Elis Regina | Como Nossos Pais HD | O Novo Sempre Vem. 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?

time_continue=15&v=VMq6EMpLi4E>. Acesso em: 22 ago. 2019.
11 Nubank lança primeira campanha publicitária. 2018. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/nubank-lanca-

primeira-campanha-publicitaria/>. Acesso em: 08 jul. 2019.
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possível afirmar que o volume e velocidade com que relações vêm sendo afetadas,
principalmente pelas novas tecnologias de comunicação e informação, são mais intensos do
que antigamente.
Nesse sentido, a respeito da evolução tecnológica e intensidade, Ethevaldo Siqueira
(2008, p. 190) menciona: “E não se trata apenas de uma evolução tecnológica acelerada: são
quebras de paradigmas que equivalem ao rompimento de uma barragem, tal força que têm
para alterar o curso da vida adiante”.
De fato, não se pode negar as mudanças e as implicações da tecnologia na vida
cotidiana, e, em alguns casos, como computador, internet, celular, e-mail, para citar algumas,
já se tornaram familiares e indispensáveis. Porém, é preciso compreender os fatores que
possibilitam esse ritmo de vida instantâneo, veloz, móvel, portátil, ou seja, um tempo em que
impera o “aqui e agora”. Ethevaldo Siqueira (2008) elenca dez quesitos, que denomina como
alavancas tecnológicas, responsáveis por possibilitar e ditar o modo como se vive atualmente:
O mundo digital em que vivemos é moldado dia a dia pelo
menos por dez alavancas tecnológicas, quais sejam:
convergência, microeletrônica, computador, software, internet,
comunicações sem fio (wireless), fibras ópticas,
armazenamento de massa (mass storage), nanotecnologia e
processos de rede (networking). Essas alavancas tecnológicas
mudam profundamente nossa vida, nosso modo de trabalho, de
estudar e se divertir (Siqueira, 2008, p.13)
Nesse sentido, o Brasil caminha a passos rápidos em relação ao universo digital,
obviamente não sendo uma realidade apenas do país: “As infindáveis configurações dos
processos digitais, sistemas que delineiam extraordinárias abrangências de conexão e alto
poder de sedução, representam realidades palpáveis em todos os cantos do globo nos dias
atuais” (Squirra, 2008, p. 160). Em seu artigo, o autor destaca ainda alguns aspectos que
propiciaram a crescente digitalização da vida:
Este dinâmico e moderníssimo cenário de possibilidades de
incremento – e atendimento – dos desejos pessoais representa
uma radical mudança de paradigmas tecnológicos, uma vez que
até passado recente as descobertas do mundo moderno
separavam o hemisfério norte do sul, distanciando as nações
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evoluídas daquelas que se encontravam realizando esforços
desenvolvimentistas. O mundo digital praticamente rompeu
com esta tradição, principalmente no tempo de implantação do
excitante parque de modernidades tecnológicas, pois a
voracidade globalizante do capital, a alta competitividade
empresarial e a diminuição – e consequente barateamento – dos
equipamentos e seus componentes, além da comunicação em
tempo instantâneo, têm feito com que as evoluções
tecnológicas sejam adotadas quase que ao mesmo tempo no
planeta inteiro (Squirra, 2008, p. 160).
Dessa forma, as tecnologias têm sido usadas na solução de atividades diárias e
problemas, podendo ser configuradas como facilitadores dos processos cotidianos (trabalho,
entretenimento, estudo, relacionamentos, entre outros). Tudo parece estar ao alcance e na
ponta dos dedos. Assim, faz com que “todos aqueles com algum recurso e conhecimentos
elementares de tecnologia possam desfrutar das benesses tecnológicas disponibilizadas nos
últimos anos” (Squirra, 2008, p. 160).
A interação homem-máquina está cada vez mais na ponta dos dedos, por meio de
aplicativos (Apps). Os dispositivos móveis permitem o imediatismo, a comunicação em
qualquer lugar e a qualquer hora. A tendência é que os aparatos sejam cada vez mais
portáteis, mas com capacidade e gama de recursos cada vez mais ampliada.
Na mesma linha de raciocínio, Manuel Castells (2008, p. 450) argumenta que com a
utilização das tecnologias móveis vivencia-se uma nova concepção de tempo, a aceleração e
a dissolução de uma rotina linear. Dessa forma, as fronteiras que antes separavam o tempo do
trabalho, o tempo da família, o tempo do lazer estão se dissolvendo.
Ainda nessa perspectiva, Siqueira (2008, p. 192) ressalta as versatilidades de arquivos
em versão digital: “No formato digital, toda a informação – seja voz, dados, textos, gráficos,
imagem ou vídeo – pode ser armazenada, processada, transmitida, codificada e decodificada
quantas vezes quisermos”. Nesse sentido, praticamente todas instituições bancárias, como as
duas empresas com campanhas analisadas neste artigo, têm colocado como opção ao cliente o
recebimento de extratos e fatura via e-mail, já digitalizadas, assim como consultas as
informações via web, podendo ser acessadas em outros locais que não somente das
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instituições bancárias, financeiras e de crédito, o que também diminui a emissão de
comprovantes e documentos em formato impresso.
O formato digital é um benefício que pode e deve ser entendido para além da
sustentabilidade e preservação do planeta. De acordo com Squirra (2008, p. 163), “o universo
digital traz o recurso da randomicidade e o acesso instantâneo ao dado desejado, sem a
temporalidade sequencial do mundo analógico”.
E é com base em todo esse cenário, inclusive, que o Nubank aposta para demostrar as
“facilidades” oferecidas pela fintech de cartões de crédito nos tempos atuais. Uma
contraposição entre uma empresa que já surgiu no ambiente digital (Nubank) e um banco
tradicional (Banco do Brasil), que tenta transmitir a “confiabilidade” das agências físicas.

Considerações Finais

Diante desse contexto, pode-se dizer que as duas campanhas publicitárias servem de
mote para a discussão da atualidade, e adentram os preceitos descritos por Jenkins (2008)
sobre a transmedia storytelling. E, obviamente, por estar inserida em ambientes digitais, que
são caracterizados pela possibilidade de compartilhamento, instantaneidade, onipresença,
novas linguagens, velocidade, valorização do instante, digitalização de arquivos, mobilidade,
entre outros, possibilitam o alastramento desse conteúdo e grande adesão do público-alvo.
Assim, esses conteúdos mostrados nos materiais publicitários analisados carregam fatores
atribuídos como características da sociedade contemporânea, que está cada dia mais
permeada por diferentes narrativas em ambientes digitais.
É possível inferir, pela análise das duas campanhas, que, por meio da tecnologia,
novos hábitos são instaurados. De certo modo, o artigo usou a temática das letras das músicas
apresentadas nos vídeos para refletir acerca do uso e da difusão das tecnologias como
elementos fundamentais no cenário atual, à medida que praticamente todas as relações tecidas
na contemporaneidade são mediadas por dispositivos tecnológicos.
Compreender esse contexto, assim como a relação do homem com a tecnologia, não
se trata de uma tarefa recente, nem específica do campo da Comunicação. O assunto desperta
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o interesse de diversas áreas, pois todos são afetados direta ou indiretamente pelas novas
tecnologias de comunicação, compreendê-lo, portanto, é uma necessidade.
A sociedade contemporânea é caracterizada por modelos de comunicação e relações
mais férteis, interativas e dinâmicas. A convergência entre as mídias promoveu um vasto
cenário de equipamentos digitais que desempenham funções técnicas assemelhadas ou
complementares, promovendo uma densa integração tecnológica, permitindo o princípio de
uma comunicação direta de um usuário com outro, por meio de um conjunto invisível de
conexões e sistemas de aberturas, interpretações e disponibilização de dados.
De acordo com Squirra (2008, p. 163), a tecnologia “é concretamente observável em
nossas casas, inserida em nossas roupas, nas consultas médicas, nos vasculham internamente
e, em futuro já programado, estará embutida nos corpos humanos. Encontra-se no dia-a-dia
de todo tipo de trabalho, lazer e interações sociais”.
Pode-se indicar, inclusive, que as novas tecnologias digitais estão na base da
reconfiguração e transformação contemporânea, ou seja, “as novas tecnologias digitais
encontram-se entre elementos característicos da nova economia, das novas relações
interpessoais, culturais, internacionais [...]” (Fedoce, 2010, p. 133).
Nessa mesma perspectiva, diversos autores – entre eles, Benkler (2006, 2007),
Castells (2011), Manovich (2008), Passarelli (2010) e Tapscott (2010) – ressaltam algumas
das características contemporâneas como a interatividade, disponibilização mais rápida e
constante de informações e, em alguns momentos, indicam uma nova configuração
econômica, que se dá pelo compartilhamento de informações.
Essa reconfiguração alterou a lógica até mesmo dos principais rankings mundiais de
maiores empresas do mundo, antes liderados, por exemplo, por fabricantes de carro, e hoje
geralmente contando com marcas globais de tecnologia e informação nas primeiras
colocações (Google, Apple, entre outras). A mudança do átomo para os bits é um ponto
marcante da sociedade contemporânea e tende a ser cada vez mais enaltecida por empresas
que surgiram a partir dos anos 2000, como visto no objeto de estudo deste artigo.
Como apresentado nas duas campanhas publicitárias, a letra de cada música
apresentada nos vídeos indica, de certa maneira, que o mundo mudou. Resumidamente, na
perspectiva dos autores do presente artigo, identifica-se uma grande diferença nas transmedia
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storytelling das peças analisadas. Enquanto uma tenta provocar nostalgia e indicar a
segurança proporcionada por anos de tradição da instituição financeira, apesar de uma busca
pela atualização e a oferta de serviços digitais (Banco do Brasil); outra (Nubank) enaltece os
novos tempos e ressalta o fato de ser jovem e já ter “nascido” no contexto tecnológico atual.
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