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RESUMO 

 

SOUZA NETO, Francisco Monteiro de. Linguagens na ciberpublicidade: análise semiótica dos 

mecanismos de busca. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Mídia e 

Cotidiano, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2016. 

 

Nesta dissertação busca-se entender como a ciberpublicidade, operada nos mecanismos de 

busca, transforma a informação em linguagem. O objetivo, portanto, é compreender como os 

mecanismos de busca traduzem os dados de navegação em signos na retórica do consumo. Por 

conseguinte, busca-se verificar se a construção de texto de um mecanismo de busca pode ser 

vista como a construção de um texto publicitário.   Parte-se de uma revisão histórica parcial da 

publicidade, sobretudo, com foco nas mudanças da organização e das técnicas dos anúncios. 

Por meio da elucidação do funcionamento dos mecanismos de busca e como estes se 

transformaram em ferramentas propulsoras de negócios, também é feita uma revisão de 

literatura no campo da linguística, da antropologia e da comunicação de forma a compreender 

o caráter multidisciplinar do problema. São utilizados conceitos da linguística estrutural de 

Saussure, da Teoria Matemática da Comunicação e do gerenciamento de significados de 

McCracken para apresentar a Semiótica da Cultura como convergência dos diversos conceitos 

de tais ciências. Após definido o percurso teórico, utiliza-se a Semiótica da Cultura ou 

Semiótica Russa (da Escola de Tártu-Moscou - ETM), presente nas obras de Irene Machado e 

Iúri Lótman, e do pensamento semiótico de Roman Jakobson, para realizar uma análise 

semiótica dos fundamentos dos mecanismos de busca e das ações de otimização orgânica de 

sites, ou SEO, do inglês “search engine optimization”, que se configuram como as ações da 

ciberpublicidade na criação de signos publicitários nos mecanismos de busca. Considera-se os 

links como os signos do texto cultural, conforme entendido pela ETM e, neste trabalho, 

considerados como hipertextos culturais.  Conclui-se que o caminho da alfabetização semiótica 

dos mecanismos de busca é que lhes permite desenvolver sistemas semióticos e modelizáveis, 

capazes de criar signos e textos publicitários no ciberespaço. 

 

 

CIBERPUBLICIDADE, MECANISMOS DE BUSCA, MARKETING LINKS, SEMIÓTICA, 

LINGUAGENS DA PUBLICIDADE – Dissertação. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SOUZA NETO, Francisco Monteiro de. Linguagens na ciberpublicidade: análise semiótica dos 

mecanismos de busca. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Mídia e 

Cotidiano, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2016. 

 

 

In this dissertation we seek to understand how (cyber)advertising transforms information into 

language, considering how search engines translate the navigation data into signs in the rhetoric 

of consumption. Particularly, we aim to verify if the construction of a text made by a search 

engine can be considered the construction of an advertising text. Our literature review starts 

from a brief historical review of advertising, focusing on changes in advertisement structuring 

and techniques. We review the fields of linguistics, anthropology and communication to clarify 

how search engines operate and how they became propulsive tools for business, vis a vis the 

multidisciplinary nature of the problem. We also draw on the concepts of Saussure’s Structural 

Linguistics, the Communication Mathematics Theory and McCracken’s theory of meaning 

transfer to present the Semiotics of Culture as a convergence of the various concepts of such 

sciences. In order to conduct a semiotic analysis about the fundamentals of search engines and 

Search Engine Optimization (SEO), we use the Semiotics of Culture or Russian Semiotics 

(Tartu-Moscow Semiotics School - TMS), found in Irene Machado and Lotman’s works, and 

Roman Jacobson’s thoughts on semiotics. By analyzing these two aspects, we investigate the 

activities of (cyber)advertising to create advertising signs in search engines, assuming links are 

cultural text signs (in accordance with the TMS), in this work, particularly, cultural hypertexts. 

We can conclude that the semiotic literacy in search engines is what allows them to develop 

moldable semiotic systems capable of creating signs and advertisement texts in cyberspace. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A internet já está permeada no cotidiano de grande parte da população. No Brasil, em 

2014, segundo dados da comSCORE (2014), o número de visitantes chegou a 70,9 milhões e a 

média mensal de horas que as pessoas permanecem online chegou a 29,4. Além disso, o 

conteúdo da internet cresce exponencialmente. Nesse cenário, o cerne do processo está nos 

mecanismos de busca, do inglês search engines. É por meio das buscas realizadas na web que 

os usuários encontram os conteúdos de seus interesses. O buscador mais utilizado atualmente, 

o Google, realiza trilhões de pesquisas por ano. As buscas também estão no cerne do comércio 

eletrônico, o qual, no Brasil, segundo dados do Ebit (2015), até 2014, 61,6 milhões dos 

visitantes já fizeram alguma compra online. Investir em técnicas que permitam que produtos e 

serviços sejam encontrados facilmente pelos usuários, se torna também uma ferramenta de 

publicidade e marketing. O fazer publicitário no ciberespaço hoje também pode ser chamado 

de publicidade direcionada, uma vez que os antigos banners fixos deram espaço aos anúncios 

dinâmicos que dialogam com as atividades dos usuários na internet. No entanto, nas atividades 

online há sempre uma intenção de busca, isto é, uma busca com objetivos específicos que força 

a publicidade não ser apenas direcionada, mas relevante.  Entre as muitas novidades técnicas, é 

preciso pensar se essas mudanças poderiam reconfigurar o que conhecemos por publicidade ou 

se é a publicidade que tem reconfigurado a forma com que usuários se conectam na internet.  

O Grupo de Pesquisa ReC:  retórica do consumo (UFF/CNPq), coordenado pelo Prof. 

Guilherme Nery Atem e no qual o autor desse trabalho está pesquisador, tem como objeto de 

estudo a ciberpublicidade, termo usado pelo grupo para designar as mudanças na publicidade e 

nas relações entre anunciante e consumidor, agora inseridos na cibercultura. Dizer mudanças 

não significa que tudo mudou ou que tudo seja novo, pelo contrário, há uma continuidade, 

porém, com novos procedimentos técnicos. Talvez o impacto mais significativo possibilitado 

por essas novas técnicas seja a maior participação dos consumidores na criação de campanhas 

publicitárias. Os séculos XIX e XX foram permeados pelo o que o grupo chama de publicidade 

tradicional que é, sobretudo, um comunicar unidirecional.  Diferentemente desse modelo, “[...] 

a ciberpublicidade faz a instância anunciante, de um lado, e o público geral, de outro, 

estabelecerem contínua e intensamente um diálogo frenético, demandando desenvoltura nas 

estratégias argumentativas (se tudo “vai bem”) ou reformulação (caso haja algum tipo de 

“conflito”) [...]” (ATEM; OLIVEIRA; AZEVEDO, 2014, p. 11). Portanto, apesar de pensar a 

publicidade justaposta com a palavra “ciber” (contração de cibernética), destaca-se que desde 
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a sua concepção, ela promove e desenvolve táticas para vender produtos e serviços. Seja nos 

anúncios impressos em jornais no século XVII, seja no monitoramento das mídias sociais a 

partir dos anos 2000, o objetivo ainda é o mesmo: atingir o público para a venda de produtos e 

serviços. 

 McLuhan nos dirá que “quando toda a produção e todo o consumo se unirem numa 

harmonia pré-estabelecida, então a publicidade se liquidará pelo seu próprio sucesso” (2007, p. 

256). Ou seja, podemos entender a publicidade por sua função em uma perspectiva econômica 

e, portanto, legitimada em nosso modo de produção. Mas essa legitimação também se dá pelo 

encantamento provocado pela publicidade que, sobretudo a partir dos anos 1920, com a 

prosperidade econômica dos EUA e o início da produção massiva, começa a investir em valores 

simbólicos para promover a cultura do consumo (MARTÍN-BARBERO, 2013, p. 198-199). 

Para Williams, “a publicidade foi desenvolvida para vender bens em um tipo particular de 

economia. A publicidade moderna foi desenvolvida para vender pessoas em uma determinada 

cultura” (WILLIAMS, 2011, p. 250). A publicidade permeia o cotidiano e sua presença é 

naturalizada no imaginário social. Uma ação que permitiu o capitalismo a se tornar imaterial, 

cognitivo e semiótico.  

Sob esse aspecto, parece que nenhuma grande inovação poderia ser apontada na 

publicidade contemporânea do ponto de vista de seu projeto. Em 1960, ela já era a fonte de 

sobrevivência da maioria dos serviços de comunicação (WILLIAMS, 2011, p. 251). A 

publicidade é “quem paga a conta de uma produção que recebemos de graça ou fortemente 

subsidiada” (ROCHA, 2012, p. 42). A internet e, mais especificamente, a web, também 

conferem veracidade a essa perspectiva, ainda que em seu projeto inicial não se contemplasse 

a abertura para espaços publicitários. 

Um exemplo significativo nesse caso é o sistema de buscas Google, apresentado por 

seus criadores, Sergey Brin e Lawrence Page, em 1998, por meio de um artigo intitulado “The 

Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine”. Os autores mostravam aversão a 

sistemas de buscas que fossem financiados por publicidade, pois “espera-se que motores de 

busca financiados por publicidade serão inerentemente tendenciosos para os anunciantes e 

distante das necessidades dos consumidores [tradução nossa]” (BRIN; PAGE, 1998). Em 2000, 

é lançado o Google AdWords, a fermenta de publicidade paga do Google, o qual se define agora 

como um negócio de publicidade. Aos poucos, as maiores empresas foram abrindo espaço para 

publicidade paga, a exemplo do Facebook, Instagram e Twitter, além da maioria dos 

buscadores. 
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Contudo, para além da legitimação econômica e cultural, hoje, no entanto, a participação 

do consumidor, aliada a uma convergência de mídias, força a publicidade a se tornar uma 

informação relevante. A convergência das mídias é “tanto um processo corporativo, de cima 

para baixo, quanto um processo de consumidor, de baixo para cima” (JENKINS, 2009, p. 46). 

Portanto, além de se observar que há o consumo de produtos/serviços e o consumo da própria 

publicidade enquanto reprodutora/criadora de signos culturais (ROCHA, 2010), identifica-se, 

nas atividades online, a necessidade da publicidade ser relevante no momento certo em que ela 

é buscada. Nesse aspecto, o grupo ReC entende que, além do esquema atenção-interesse-desejo-

ação, deve-se pensar como incremento, a tríade interatividade-relevância-experiência.  O 

problema de pesquisa do presente trabalho começa, justamente, ao buscar entender como essa 

tríade se dá na ciberpublicidade operada nos mecanismos de busca. 

A interatividade no ciberespaço se dá de várias formas, mas ela acontece, sobretudo, 

através de cliques. A criação da web por Tim Berners-Lee trouxe a noção de hipertexto para a 

internet. Hipertextos são documentos que contém informações textuais, imagens, vídeo e áudio 

e que, especialmente, se ligam uns aos outros através de pontes chamadas de links. Os links, 

por sua vez, trouxeram a principal forma de interação na internet, proporcionando verdadeiras 

portas de acesso a outras informações. Com o desenvolvimento da web, O’Reilly (2005) 

apresentou o conceito de web 2.0, que em suma, não se trata de uma nova versão da web, mas 

uma mudança de princípios, sendo o principal deles, uma perspectiva diferente nos serviços 

oferecidos, agora com o foco na participação dos usuários. A partir daí surgem, por exemplo, 

os blogs, as wikis (enciclopédia online e colaborativa) e as mídias sociais ou redes sociais. Isso 

equipou tanto empresas e marcas, como os consumidores, para estabelecerem maior contato. 

No entanto, no que tange a publicidade na web, a criação de links, seja por meio de anúncios 

exibidos ou de conteúdos relacionados, é a forma como os signos da ciberpublicidade se 

materializam e o objetivo final é o clique. 

Em relação à relevância, essa também é impulsionada pelas novidades da web 2.0 e da 

participação dos usuários. Com a linguagem desenvolvida, a web se tornou uma plataforma de 

criação e de distribuição de conteúdo, aumentando exponencialmente sua quantidade de 

informações. No início dos anos 1990 esses conteúdos estavam disponíveis sobretudo em 

grandes portais. Com a descentralização desses portais, após o estouro da bolha da internet em 

2000, e o aumento da participação de usuários comuns como criadores e distribuidores, o que 

se viu foi a hipersegmentação de conteúdos, a exemplo da proliferação de blogs com assuntos 

específicos para diversos públicos. Uma empresa ou marca que deseja ter um site na internet 

deverá, hoje, ser também criadora de conteúdos que sejam, principalmente, relevantes para 
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estabelecer comunicação com seus consumidores. Nesse sentido, é através de uma verdadeira 

biblioteca com mensagens relevantes, que o site dessa empresa ou de uma marca pode se 

destacar em mecanismos de busca, favorecendo assim, a experiência do marketing de busca 

O que a ciberpublicidade pode oferecer na internet é a descoberta de conteúdo relevante 

para a experiência de busca do usuário. Dessa forma, na perspectiva de um mercado de busca, 

oferecer uma boa experiência ao usuário é o objetivo dos buscadores. Ainda na época dos 

grandes portais, a principal forma de acesso a esses conteúdos era ter conhecimento do endereço 

eletrônico desses portais, os quais deveriam ser digitados no navegador, quase como ir em uma 

banca e pedir ao jornaleiro um jornal específico. Com a transformação de todos em criadores e 

distribuidores, diversos movimentos aconteciam, principalmente, em universidades 

americanas, de criação de softwares capazes de organizarem essas informações. Assim nasciam 

os robôs que iriam percorrer a internet, armazenando informações e criando índices para a 

organização e recuperação desses conteúdos nos chamados mecanismos de busca ou search 

engines. O objetivo dos mecanismos de busca é o de oferecer um resultado relevante, enquanto 

o do publicitário que trabalha sobre essas ferramentas (que chamaremos também de 

ciberpublicitário) é o de produzir diversos conteúdos relevantes e de fácil indexação e leitura 

pelos buscadores. Assim, o objetivo de ambos é fornecer uma experiência de busca satisfatória 

aos usuários.  

Como visto, no lado do publicitário ou de um editor de um site há duas funções. A de 

produzir conteúdo, que dependerá da capacidade criativa e de perceber as demandas do seu 

público. A segunda, ser achado por buscadores e exibido aos usuários nessas ferramentas que, 

hoje, depende do que tem se chamado de search engine optimization ou otimização orgânica 

de sites ou, simplesmente, SEO. A palavra orgânica faz referência à uma busca dita como 

“natural”, onde, teoricamente, todos os sites que foram indexados pelo mecanismo, participam 

do “jogo” da busca. O SEO, por sua vez, refere-se às ações que os editores e publicitários podem 

realizar de modo a não só participarem do jogo, como também terem seus conteúdos exibidos 

nas primeiras posições da página de resultados. Essas ações ocorrem no âmbito da construção 

do conteúdo, na arquitetura do site e no relacionamento do conteúdo com outros conteúdos 

também indexados pelos buscadores. Historicamente, alguns buscadores mesclaram resultados 

orgânicos com resultados da busca paga, os chamados links patrocinados. No entanto, o 

buscador mais utilizado atualmente, o Google, separa os resultados, fornecendo separadamente 

os anúncios. Enquanto na busca orgânica, a relevância é fator decisivo, na busca paga, além da 

relevância, os anunciantes participam de um leilão de palavras-chave. Quanto mais buscado um 
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termo é, maior será o valor dele. Nesse sentido, em ambos os casos a publicidade operada nos 

mecanismos de busca, deve ser um conteúdo relevante.  

O que se constata é uma perspectiva da internet como uma verdadeira semiosfera 

enquanto espaço semiótico da forma como é entendido pela semiótica da cultura, onde estão 

disponíveis diversas mensagens que devem ser, de alguma forma, modelizadas pelos 

mecanismos de busca para que eles entreguem uma nova mensagem ao usuário. Segundo 

Bakhtin (2006, p. 307), “onde não há texto não há objeto de pesquisa e pensamento”. Portanto, 

uma primeira questão é se na criação das páginas de resultados dos mecanismos de busca há 

um texto publicitário. Se há um texto, há um código de criação de signos e, portanto, há 

linguagem. "Onde quer que haja língua, linguagem, comunicação, haverá signos reivindicando 

entendimento. Isso quer dizer que haverá problemas semióticos à espera de análise." 

(MACHADO, 2003, p. 24)”. Define-se, portanto, o problema de pesquisa: 

 

Como a ciberpublicidade, operada nos mecanismos de busca, transforma informação 

em linguagem? 

 

Do ponto de vista semiótico, a linguagem da publicidade é estudada por diversas 

correntes semióticas. No entanto, esse problema de pesquisa nos coloca de frente a um sistema 

de comunicação mediado por computador. Além disso, “as pessoas mobilizam recursos 

semióticos disponíveis para construir sentido e afirmar suas relações com os significados 

expressos” (BARTON; LEE, 2015). Um dos objetivos específicos dessa pesquisa também é 

buscar, em diversas ciências, uma metodologia que possa fornecer uma análise sobre os 

problemas semióticos nos mecanismos de busca para que funcionem enquanto sistemas 

tradutores e de linguagem publicitária.  

Dessa forma, define-se, como objetivo geral dessa pesquisa, compreender como os 

mecanismos de busca traduzem os dados de navegação em signos na retórica do consumo. E, 

como específicos, os seguintes objetivos: 

 

1. Evidenciar as particularidades dos mecanismos de busca que os inserem na 

ciberpublicidade e os tornam capazes de dialogar também com as caraterísticas 

da publicidade tradicional. 

2. Estabelecer um percurso teórico que seja satisfatório na análise e compreensão 

da linguagem publicitária do mercado da busca e definir a ciência semiótica a 

ser utilizada no objetivo 3. 
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3. Analisar semioticamente os fundamentos dos mecanismos de busca e das ações 

de SEO no processo de transformação de informação em linguagem. 

 

Os objetivos específicos traçam, portanto, a metodologia de cada capítulo, resultando, 

consequentemente em três capítulos, conforme o tabela 1. 

 

Tabela 1 – Estrutura da pesquisa 

Capítulo Objetivo Metodologia 

1 Evidenciar as 

particularidades dos 

mecanismos de busca. 

 Revisão histórica parcial da publicidade, 

sobretudo, com foco nas mudanças da 

organização e das técnicas dos anúncios. 

 Elucidação do funcionamento dos 

mecanismos de busca e como se inserem 

como ferramenta propulsora de negócios. 

2 Percurso teórico para a 

análise e compreensão da 

linguagem publicitária do 

mercado da busca. 

 Revisão de literatura no campo da 

linguística, da antropologia e da 

comunicação que tenham pensamento 

semiótico 

  Análise introdutória dos mecanismos de 

busca (objeto: Google) e do mercado de 

busca no comércio eletrônico (objeto: 

Amazon.com). 

3 Análise semiótica  Após definido o percurso teórico no 

capítulo anterior, dar prosseguimento à 

revisão teórica da semiótica escolhida  

 Fazer a análise (objeto: buscar orgânicas 

do Google). 

 Verificar se a construção de texto de um 

mecanismo de busca pode ser vista como a 

construção de um texto publicitário.  
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O Capítulo 1 apresentará o tema dessa pesquisa – a ciberpublicidade operada nos 

mecanismos de busca –, o surgimento do problema de pesquisa, o objeto de pesquisa e, também, 

o recorte e as devidas justificativas. Através de uma revisão história parcial, analisaremos a 

publicidade em três momentos: a publicidade informativa dos jornais impressos a partir do 

século XVII; a publicidade simbólica, com o início da cultura do consumo e; a ciberpublicidade, 

com a convergência de mídias e a participação do consumidor nos processos. Da mesma forma 

que as mídias se convergem, nota-se que as características dos três momentos da publicidade 

também. Embora haja características peculiares a cada momento, não são, porém, 

características exclusivas.  

Justifica-se também a escolha do objeto de pesquisa por meio de análise dos impactos 

que os mecanismos de busca têm nas atividades online e no comércio online ou offline. Da 

mesma forma, define-se o recorte como o mecanismo de busca do Google, por ser o mais 

utilizado mundialmente; e a busca orgânica, pois ela reflete a real intenção do usuário: buscar 

algo. Assim, considerou-se a busca orgânica mais apropriada, já que, quando um usuário utiliza 

o mecanismo de busca, ele quer fazer uma consulta como uma intenção específica e não, 

necessariamente, ver anúncios. Contudo, em ambos os casos, é preciso que o anúncio ou o 

conteúdo disponível no site da empresa ou da marca se torne um conteúdo relevante 

correlacionado com as informações que o público-alvo busca pela internet. Sendo assim, a 

expressão “marketing de busca” se refere às estratégias para se ter boas colocações de seu 

produto ou serviço nas páginas de resultados de buscas feitas por usuários. A necessidade é de 

tornar as campanhas e os anúncios “enxutos” de modo a aparecer, de fato, para quem interessa 

e no momento mais oportuno: quando o usuário (potencial consumidor) está buscando por ele.  

O Capítulo 2 pretende fazer a construção da metodologia. O capítulo percorre desde a 

linguística moderna de Saussure até a semiótica da cultura ou semiótica russa da Escola de 

Tártu-Moscou, investigando não somente suas similaridades, mas também seus complementos. 

Ao mesmo tempo, procura-se apresentar casos em que esses conceitos possam ser aplicados. 

O Capítulo 3 pretende, a partir dos pressupostos e das referências do capítulo anterior, 

dar prosseguimento à revisão teórica, ao mesmo tempo em que se faz uma análise semiótica 

dos fundamentos dos mecanismos de busca e das ações de SEO, tendo como fio condutor: (i) a 

semiótica da cultura e a ideia de cultura como um conjunto de sistemas semióticos e 

modelizáveis; e (ii) a linguagem como atividade semiótica que seleciona e combina elementos, 

conforme define Roman Jakobson. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

DA PUBLICIDADE DOS JORNAIS IMPRESSOS À CIBERPUBLIDIDADE DOS 

MECANISMOS DE BUSCA 

 

 

Nesse capítulo, propõe-se, inicialmente, uma revisão histórica da publicidade a fim de 

compreender a inserção do mecanismo de busca na comunicação de serviços e produtos. Essa 

revisão não é, portanto, um relato histórico definitivo, mas sim um recorte parcial da história 

para que possamos compreender o que antecede à ferramenta que é objeto dessa pesquisa. O 

contrário exigiria uma preocupação no âmbito político e econômico com uma abordagem ainda 

mais interdisciplinar.  

Em linhas gerais, sublinharemos o funcionamento do mercado publicitário ao longo dos 

últimos séculos e, considerando que a comunicação de hoje é multimídia e os meios ainda 

convivem juntos, decidiu-se por focar nos anúncios, desde os impressos em jornais até os 

impressos em telas digitais, de forma a possibilitar um método comparativo da publicidade 

tradicional à ciberpublicidade. Reafirma-se, portanto, que a proposta desse trabalho é 

compreender como os mecanismos de busca traduzem os dados de navegação em signos na 

retórica do consumo e não traçar uma revisão histórica da publicidade.  

De simples anúncios de lojistas para o cerne da organização de negócios capitalistas. 

Essa poderia ser uma frase sucinta para descrever a transformação da publicidade. Nitidamente, 

há mudanças táticas entre os anúncios impressos nos jornais desde o século XVII até os 

anúncios na internet de hoje. De anúncios estáticos impressos no papel aos anúncios dinâmicos 

impressos na tela, quais foram as mudanças estratégicas? Podemos pensar sobre essa pergunta 

separando os anúncios em três momentos, cada um com um caráter essencial: informativo, 

simbólico e semântico. Obviamente essa separação será feita apenas para evidenciar suas 

características mais significativas, as quais não são exclusivas.  

Quanto à ciberpublicidade, essa pesquisa se interessou pelo marketing de busca, do qual 

se vale como ferramenta os mecanismos de busca. A última parte se dedica a apresentar esses 

mecanismos como o objeto da pesquisa e definir suas características de modo a apresentar o 

recorte e justificar a escolha.  
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1.1 A PUBLICIDADE INFORMATIVA E O SUSTENTO DOS SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO 

 

Quando apresentada a história da publicidade, é recorrente mencionar o papiro de Tebas 

oferecendo recompensa ao escravo fugitivo como um primeiro anúncio escrito. Atem (2009) 

discorre sobre uma história social da propaganda com o apoio da obra Breve historia de la 

publicidad de Norberto Anaut (1990) e percorre a Antiguidade clássica, a Idade Média, o 

Renascimento e a Modernidade. 

Em suma, na Antiguidade Clássica, a figura dos pregoeiros eram quem gritavam em voz 

alta nas praças públicas as notícias do Senado e anunciavam diversas mercadorias.  E também 

haviam os grafitos nas paredes que publicizavam as ideias políticas e os benefícios dessas e 

outras mercadorias.   

Durante a Idade Média se vê o início do desenvolvimento das técnicas de produção de 

cartazes, ainda com madeira metal.  Mas é nesse período que que se vê aglomerações mercantis 

e, mais especificamente, durante a Baixa Idade Média e “segundo Anaut, o pregão medieval 

seria o protótipo dos meios de informação pública, financiados por anunciantes” (ATEM, 2009, 

p. 22).  

O Renascimento trouxe, com suas Revoluções (Protestante, Científica e da Prensa 

Gráfica), um movimento de mudança da propaganda oral para a propaganda impressa. “Nos 

primeiros impressos, os anúncios eram basicamente informativos – listas de produtos e seus 

preços, com alguns detalhes explicativos dos produtos (um ancestral do hard sell) ” (ATEM, 

2009, p. 23). Antes de continuar, é importante destacar que: 

 

 [...] o interesse real da história da publicidade é mais difícil: traçar o desenvolvimento 

de processo de atenção e informação específicas para um sistema institucionalizado de 

informação e persuasão comerciais; relacioná-lo a mudanças na sociedade e na 

economia; e traçar as mudanças metodológicas no contexto das organizações e 

intenções em transformação. 

(WILLIAMS, 2011, p. 232). 

 

A preocupação histórica aqui, no entanto, não é trazer essa complexidade à questão, mas 

evidenciar a organização da publicidade durante sua construção. Assim, o que se pretende é a 

identificação de estratégias mais organizadas e, por isso, podemos avançar para a Modernidade 

e para o século XVII, com o desenvolvimento dos periódicos e jornais, atentando-se também 

para as questões técnicas de criação publicitária. 

 No início do século XVII, com “o aumento dos impostos sobre o papel e sobre a 

impressão de jornais e revistas, tornava-se quase inviável a atividade da imprensa” (ATEM, 
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2009, p. 24). A partir da década de 1690, os anúncios nos jornais aumentaram 

significativamente, eram no estilo de classificados e “impressos de modo convencional, e quase 

nunca havia ilustrações” (WILLIAMS, 2011, p.233-234). A partir do século XVIII, a Europa 

se industrializava rapidamente e a economia do setor secundária tomava cada vez mais o espaço 

da economia primária.  Instaurava-se o Capitalismo de produção e o surgimento do consumidor 

como personagem social. Durante o século XVIII, os anúncios nos jornais mantiveram essa 

característica de classificados e a publicação em partes específicas do artefato, o que se estendeu 

até meados do século XIX. Temos assim, nosso primeiro momento dos anúncios impressos nos 

jornais.  

Williams (2011) apresenta uma dicotomia de opiniões na década de 1850 entre o 

anúncio ser um artefato para introduzir produtos inferiores no mercado ou ser um meio de 

competição aberto e justo, mas o fato era que os anúncios aumentavam a cada dia. Contudo, 

nessa época, devido a essa limitação de espaço nos jornais, os propagandistas ainda iam para 

rua colocar cartazes, o que transformou a as ruas de Londres em uma galeria de arte do livre 

mercado.  

Na Inglaterra, o Advertisement Tax (imposto sobre anúncio), criado em 1712, e o Stamp 

Duty (taxa de oficialização de documentos mediante selagem) foram as formas de se inibir o 

crescimento de jornais durante e após as guerras napoleônicas (WILLIAMS, 2011, p. 235-236). 

Em 1833, ambas as taxas foram reduzidas, o que promoveu o aumento de anúncios. O primeiro, 

também conhecimento com Advertising Duty foi abolido em 1853 e o Stamp Duty em 1855 

(WILLIAMS, 2009, p. 94). Desde então o número de jornais aumentou, assim como o número 

de anúncios e também a pressão dos publicitários para que estes jornais “se adaptassem às 

técnicas vinda dos pôsteres” (WILLIAMS, 2011, p.239), o que viria a ter sucesso a partir da 

década de 1880. A linguagem, portanto, foi se modificando e o espaço publicitário nos jornais 

aumentando e se infiltrando em meios às notícias.  

O outro aspecto a ser destacado é o processo de trabalho de profissionais e agências que, 

inicialmente, vendiam espaços nos jornais e, posteriormente, iriam se especializar em serviço 

de consultoria oferecida aos fabricantes até o momento em que se falaria de publicidade como 

profissão e serviço necessário à economia. Nos Estados Unidos, o agente mais antigo de que se 

tem conhecimento foi Volney B. Palmer, que trabalhava para alguns jornais da Filadélfia, que 

ele representava, na década de 1840. Palmer convencia empresas a comprarem espaços 

publicitários nos jornais e recebia dos editores uma porcentagem em troca, normalmente, vinte 

e cinco por cento. Baseado em seu trabalho, diversos agentes iriam abrir agências para revender 
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espaços que eles mesmo haviam comprado, além de expandir seus serviços como a criação de 

artes para as propagandas (SIVULKA, 2012, p. 33). 

Na Inglaterra, segundo Williams (2011, p. 243), “desde o século XVIII, certas lojas 

eram organizadas como agências coletoras para anúncios em prol de jornais. No século XIX, 

esse sistema [...] foi ampliado para a compra de espaço por agentes individuais, que então o 

vendiam para anunciantes”. Um fato que deve ser sublinhado nessa elucidação de Williams é 

que anunciante, até aqui, se referia em grande parte ao próprio fabricante. Isto é, o anúncio 

vinha da própria empresa que fabricava os produtos a serem anunciados.  

Assim como nos Estados Unidos, somente no final do século XIX é que as agências 

inglesas começam a expandir seus serviços aos fabricantes e a prestar consultoria, inicialmente 

ainda com a venda de espaços até o momento em que os jornais “possuíam seus próprios 

gerentes de publicidade” (WILLIAMS, 2011, p.243). E o que decorre desse processo histórico 

é a publicidade permeando cada vez mais os serviços de comunicação e passando a ser o núcleo 

financeiro no desenvolvimento e no sustento desses serviços, sendo a fonte de sobrevivência da 

maioria dos serviços de comunicação (WILLIAMS, 2011, p. 251). Não obstante, hoje 

conhecemos a publicidade como “quem paga a conta de uma produção que recebemos de graça 

ou fortemente subsidiada” (ROCHA, 2012, p. 42). Característica essa, portanto, que se dá na 

publicidade informativa e irá permear todos os meios massivos e pós-massivos de comunicação, 

sustentando não somente a imprensa e os periódicos, mas qualquer meio de comunicação. 

Portanto, um primeiro momento histórico da publicidade é marcado, em termos 

técnicos, por um caráter informativo, no sentido de exploração de características do próprio 

produto, ainda que para isso, já fossem usados textos orientados para o destinatário, isso é, com 

a função conativa da poesia, conforme explicado por Jakobson (2012, p. 125), criando a falsa 

intimidade e escondendo o caráter coletivo da peça publicitária. No período informativo essa 

função se foca no produto, no período simbólico, no consumidor. E em termos econômicos, 

esse período consolida a publicidade como financiadora dos meios de comunicação. 
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1.2 A PUBLICIDADE SIMBÓLICA E O CAPITALISMO SEMIÓTICO 

 

Uma mudança mais significativa, provavelmente veio na virada do século XIX para o 

século XX. Nessa época, o anúncio começa a perder seu caráter sugestivo e passa a explorar 

mais as marcas do que os produtos, valorizando seu caráter simbólico e configurando um 

segundo momento à publicidade impressa.  Com a Guerra, novos tipos de persuasão foram 

usados e os desenhos passaram a ser muito detalhados, fazendo um convite ao patriotismo. Em 

seguida, o marketing iria criar campanhas cada vez mais simbólicas através de campanhas 

tecnicamente melhores, seja na formulação de retóricas do consumo cada vez mais perto do 

“mundo” dos consumidores-alvo, seja pelo design, pela fotografia, etc. 

A publicidade - enquanto um meio de comunicação (ao lado da TV e do cinema) - 

desempenhou um papel importante na transformação cultural que se iniciou em 1920, segundo 

Martín-Barbero (2013, p. 197), quando a prosperidade econômica nos EUA possibilitou a 

produção massiva e o início da cultura de consumo. O consumo se converteu em elemento de 

cultura pela mudança na publicidade que deixa de informar para persuadir e para produzir o 

encantamento dessa cultura (MARTÍN-BARBERO, 2013, p. 198-199). A administração de 

marketing começa a investir profundamente em marcas e na criação de valores simbólicos para 

promover esse encantamento. Barbero nos dirá que os meios produzem “uma gramática com 

que (..) universalizam um modo de viver” (2013, p. 199). A publicidade teve o papel de educar 

a massa para uma cultura de consumo.  

 

A partir da década de 1930, o Marketing se tornaria a ciência da administração da imagem de 

marca, ou “o negócio-total” (segundo Peter Drucker). [...]. A partir dali, Marketing, Publicidade 

e Semiótica tornaram-se inseparáveis [...]. Ou seja, as marcas significam, mas também nos 

significam (ATEM, 2009).  

 

 O caminho estava dado, então, para o Capitalismo Semiótico (ou Semiocapitalismo), 

entendido como a reconfiguração do próprio Capitalismo tout cours e que “ancora-se numa 

imensa produção, reprodução, circulação e consumo dos e de signos do produtivismo-

consumismo (ATEM; TAVARES, 2014, p. 130). Dessa forma, tudo pode ser visto como signo 

e passível de ser interpretado. Nesse Semiocapitalismo, a publicidade assume a tarefa de 

perpetuar os signos através de discursos que dão forma ao cotidiano das pessoas. 

 Baudrillard (2011) nos dirá que a demonstração do produto não persuade ninguém, mas, 

em contrapartida, se acredita na publicidade enquanto essa oferece a gratificação mediante a 

apresentação de signos que revelam a frustação. Portanto, não se trata de enunciado, mas de 

fábula. Nesse sentido, para o autor, os signos publicitários funcionam como “legendas” que 
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falam dos objetos como um mundo ausente e não provocando a práxis sobre eles. Os signos 

impõem, especificamente, a atividade de leitura do mundo ausente. 

Apesar de tratar a publicidade como uma mentira – o que será posto à prova por autores 

da Antropologia como Mary Douglas e Isherwood (2013) e McCracken (2003), que colocam 

os objetos como tendo uma vida social –, o que Baudrillard (2011) nos esclarece é sobre a 

criação de signos que visam oferecer integração social via consumo, isto é, a publicidade é um 

álibi para o consumo. Esses signos estão disponíveis para uma leitura individual e que se 

vinculam a uma coletividade de consumidores. Nesse aspecto é que surgem as formas ficcionais 

do fazer publicitário, onde a “publicidade define, por meio de suas histórias, em especial nos 

comerciais (veiculados na televisão, no cinema, e hoje, na internet), os contornos do universo 

ficcional de uma marca” (CARRASCOZA, 2014, p. 42).   

Assim, após os anos de 1960, a publicidade abandonou o privilégio da informação do 

produto e da chamada para ação (call-to-action) para investir na emoção e nos benefícios 

sensoriais (CARRASCOZA, 2014). Percebe-se, então, a possibilidade de diferenciar consumo 

de produto de consumo de anúncio, de forma que, para Rocha (2010), o consumo do segundo 

é infinitamente maior do que o primeiro. Tanto as publicidades impressas e os comerciais de 

televisão, apresentam ao leitor/telespectador, inicialmente, “os trilhos do universo ficcional 

(que o anunciante assume) pelo qual o enredo irá deslizar” (CARRASCOZA, 2014, p.81). A 

publicidade então cria um mundo de sonho e esse enredo é conduzido desde o início para 

apresentar de forma sutil o produto. 

Raymond Williams nos dirá que: “A publicidade foi desenvolvida para vender bens em 

um tipo particular de economia. A publicidade moderna foi desenvolvida para vender pessoas 

em uma determinada cultura” (WILLIAMS, 2011, p. 250). No pensamento de McLuhan, a 

publicidade que invadiu a imprensa encontrou no espetáculo a forma de atingir os 

telespectadores (MCLUHAN, 2007, p. 234-235). E, nesse sentido, publicidade deveria ser ou 

dar as “boas notícias”, ou seja, trazer boas coisas à vida e validar os objetos com significações 

sociais e pessoais.  

Carrascoza (2014) nos dirá que os componentes da narrativa de uma mensagem 

publicitária denominada pelo vetor racional, terá como narrativa a dissertação e irá defender 

um ponto de vista. A mensagem dominada pelo vetor emocional irá ser composta por um relato, 

com foco narrativo e enredo de personagens. Mas apesar dessas diferenças, segundo o autor, 

com base na função conativa, no uso de ilustrações, figuras de linguagem e outros 

procedimentos são os mesmos tanto em um caso quanto no outro. “Prova de que os redatores 

de propaganda, ao criar tramas narrativas que demonstram o diferencial dos produtos, seguem 
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rigidamente o cânone publicitário. Mudam as histórias, mas a moral, continua a mesma” 

(CARRASCOZA, 2014, p. 21) 

Portanto, a legitimação econômica já havia acontecido e ainda é sustentada. Desde a sua 

concepção, a publicidade busca táticas para vender produtos e serviços. Seja nos anúncios 

impressos em jornais no século XVII, seja no monitoramento das mídias sociais a partir dos 

anos 2000, o objetivo ainda é o mesmo: atingir o público para a venda de produtos e serviços. 

McLuhan nos dirá que “quando toda a produção e todo o consumo se unirem numa harmonia 

pré-estabelecida, então a publicidade se liquidará pelo seu próprio sucesso” (2007, p. 256).  

Os anúncios mostram ser uma forma de entretenimento comunitário 

autodestrutiva. Vieram na esteira do evangelho vitoriano do trabalho, e 

prometiam a terra da perfeição (...). E agora estão abandonando o produto para 

o consumidor individual, que é a Imagem de qualquer grande empresa 

corporada. (MCLUHAN, 2007, p. 262). 

 

Isto é, a publicidade não funciona por completo, pois do contrário ela não existira mais, 

e também que os “anúncios não são endereçados ao consumo consciente” (2007, pg. 257). 

Portanto, a legitimação se dá agora, com a mudança de narrativa informativa para uma narrativa 

simbólica, no nível ideológico-cultural. “É, enfim, um belo exemplo de prática social, tomada 

já no cotidiano das metrópoles, e que integra e evidencia em si tanto sua face infraestrutural 

quanto superestrutural” (ATEM, 2014, p. 80). Portanto, a publicidade integra a materialidade 

econômica e a imaterialidade ideológico-cultural. 

O consumo, do ponto de vista da Antropologia, é um processo ativo na construção de 

culturas. Everardo Rocha é um dos antropólogos que discutem o consumo, analisando-o, 

principalmente, através dos anúncios publicitários, sobretudo os impressos. Para o autor, “a 

oposição entre produção e consumo é transcendida pelo sistema publicitário” (ROCHA, 2010, 

p. 135). Nessa lógica, a publicidade funciona como um totem (em analogia ao totemismo de 

tribos de Claude Lévi-Strauss), que “esconde” a produção e “individualiza” o produto. Assim, 

compramos saúde e não uma caixa de néctar de suco, ou o amor e não uma bebida.  

A publicidade simbólica passa a ser alvo de estudos semióticos, enquanto linguagem 

geradora de signos. É assim que, com base no pensamento de Roman Jakobson, Mikhail 

Bakhtin, Iúri Lótman, entre outros, que Irene Machado (2003) irá nos dizer que os sistemas 

semióticos geram constantemente problemas semióticos. "Onde quer que haja língua, 

linguagem, comunicação, haverá signos reivindicando entendimento. Isso quer dizer que haverá 

problemas semióticos à espera de análise." (MACHADO, 2003, p. 24)”.  
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1.3 A CIBERPUBLICIDADE E A ETNOGRAFIA DA BUSCA 

 

O conceito de ciberpublicidade está sendo desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa ReC:  

retórica do consumo (UFF/CNPq), coordenado pelo professor Guilherme Nery Atem. A 

transformação da publicidade tradicional para a ciberpublicidade se dá nas bases, por sua vez, 

do desenvolvimento tecnológico dos dispositivos digitais e da internet, agora disponíveis a 

grande parte da população e, consequentemente, ao público consumidor. O que esse 

desenvolvimento tecnológico ofereceu foi a possibilidade de todos serem criadores e 

distribuidores de conteúdos, aspecto esse, característico da Cibercultura. A publicidade, então, 

foi forçada a mudar suas táticas e a buscar formas de engajar o consumidor, tornando-o um 

aliado na disseminação de suas mensagens. Para o grupo, “o esquema atenção-interesse-desejo-

ação, apesar de não abandonado, torna-se insuficiente. Acrescenta-se a essa fórmula a tríade 

interatividade-relevância-experiência” (ATEM; OLIVEIRA; AZEVEDO, 2014, p. 10). 

Interatividade essa que se reflete no tempo-espaço com duração de cliques, na relevância de 

conteúdos que sejam engajados por consumidores e na experiência que trará o contexto, 

favorecendo o compartilhamento de mensagens positivas sobre marcas e reforçando a própria 

interatividade. Nesse sentido: 

 

O trinômio interatividade-relevância-experiência nos parece chave para compreender 

uma série de aspectos que embalam (ou justificam) os procedimentos do novo fazer 

publicitário, ao qual justamente propomos classificar como ciberpublicidade, já que o 

radical “ciber” traria consigo o cerne do que interatividade, relevância e experiência 

podem, enquanto conceitos, ensejar na sociedade contemporânea (ATEM; 

OLIVEIRA; AZEVEDO, 2014, p. 10). 

 

O que o grupo percebe é, na verdade, um redesenho de tecnologias das mídias massivas, 

pois as mídias digitais não as excluem. A consequência desse redesenho parece ser a 

hibridização de funções de planejamento, de mídia e do criativo. Isso porque a anulação do 

espaço pelo tempo faz com que essas funções aconteçam ao mesmo tempo. Planejamento, 

portanto, é refeito a todo instante, uma vez que os consumidores podem ser monitorados, 

praticamente, em tempo real. Não somente se dá a coautoria dos consumidores em uma 

campanha, como a reformulação dessa campanha pode se dar constantemente.  

Já a consequência desse monitoramento, baseado em dados coletados graças à 

interatividade das tecnologias digitais associadas a banda larga, foi a hipersegmentação. Torna-

se possível, por exemplo, que as campanhas sejam segmentadas e direcionadas de forma 

diferente a distintos públicos.  Essa tática é facilmente observada por empresas do varejo online 
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como é o caso da Amazon.com, a qual pode segmentar suas campanhas por grupo de usuários, 

conforme o uso de seu site ou por meio de buscas. Essa hipersegmentação é também conhecida 

como “cauda longa”, do inglês, long tail, (ANDERSON, 2004) a exemplo da própria 

Amazon.com que adotou a estratégia de vender maior variedade de produtos em quantidades 

menores para públicos altamente segmentados. Portanto, aquele caráter ficcional desenvolvido 

na publicidade simbólica, continua a existir, mas o redesenho se dá quando o enredo passa a ser 

direcionada a grupos cada vez mais segmentados.  

A infraestrutura que permitiu esse redesenho é a dos softwares e gadgets para internet 

com conexão de banda larga. A World Wide Web (do inglês, “teia mundial”) ou, simplesmente, 

web é um sistema de documentos criado por Tim Bernes-Lee, no qual, por meio de uma 

linguagem padrão de codificação e descodificação de mensagens hipermídias, era possível 

visualizar essas mensagens em qualquer computador com a mesma formatação. Através de 

software específico, o navegador, e da conexão à internet, era possível visualizar esses 

documentos digitando um endereço eletrônico (Uniform Resource Locator ou URL), o que 

conectava o computador o usuário ao computador servidor (localidade física onde estavam 

armazenados os documentos correspondentes àquela URL).  

Cada URL correspondia ao chamado site (em português, sítio), que possuíam diversos 

documentos ou páginas web escritos por uma linguagem chamada de HTML (Linguagem de 

Marcação de Hipertexto, do inglês, HyperText Markup Language), que permitia a criação de 

hipertextos compostos por informações textuais, imagens e sons combinados de forma a 

promover uma leitura não linear através dos hiperlinks ou, somente links, que ligavam as 

diversas páginas web, internas ou externas a um site. Essa ligação dependia, no entanto, da 

URL. Assim, nos anos de 1990, quem navegava na web contava com pouco conteúdo em poder 

de grandes sites chamado de portais, onde os anúncios publicitários eram publicados nos 

chamados banners, fixos, da mesma forma que um anunciante colocaria um anúncio colado na 

traseira de um ônibus ou impresso em uma edição de jornal.  

Um exemplo pode ser visto na figura 1, correspondente à página inicial do portal 

brasileiro Uol (http://www.uol.com.br) em 02 de outubro de 1999. No canto direito da página 

é possível observar um espaço reservado, especialmente, para a publicidade, composto por três 

imagens GIF (Graphics Interchange Format, do inglês "formato para Intercâmbio de Gráficos), 

que é um formato de imagem que permitia a compactação de várias imagens em uma só, sendo 

cada uma exibida em um intervalo de tempo determinado pelo criador. A imagem do banco 

Bradesco, por exemplo, alternava-se com outra mensagem dizendo “Pague seu IPVA aqui”.  
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Figura 1- Página inicial do portal UOL em 2 de outubro de 1999.

 

Recuperado através do site: http://archive.org/web/web.php 

 

Essas imagens continham um link que direcionava aos sites dos anunciantes. Atualmente, o 

formato GIF permite, por exemplo, um tamanho de imagem muito maior e com capacidade de 

simular um trecho de vídeo. Porém, no passado, com a conexão à internet por meio de discagem 

telefônica, a capacidade de transferência de bits (menor unidade de informação dos arquivos 

digitais) por segundo era muito pouco. Portanto, não faria sentido colocar uma imagem com 

muitos bytes. Os anúncios exibiam, portanto, figuras extremamente simples. Uma volta à 

publicidade informativa? De qualquer forma, os anúncios ainda usavam a função conativa e, 

especialmente, imperativa, com o principal convite à época: “clique aqui”. Para qualquer 

usuário habituado, hoje, à navegação na web, o clicar é altamente intuitivo, mas, em 1999, os 

links eram fortemente demarcados.  

O que a internet trouxe de mudança tática para a publicidade nesse ponto era de fato o 

hipertexto, que apesar do conceito não ter sido criado no contexto da internet, como será 

aprofundado no capítulo 3, foi no ciberespaço que se deu sua popularização. O próprio 

ciberespaço pode ser considerado um hipertexto mundial. Segundo André Lemos, os 

hipertextos promovem “uma leitura não linear baseada em indexações e associações de ideias 

e conceitos sob a forma de links [que] funcionam como portas virtuais que abrem caminhos 

para outras informações” (2010, p. 122). Assim, diferente de um comercial de televisão ou de 

uma peça publicitária impressa em uma revista, em que a primeira ação evocada pela mensagem 

dependia de outro meio, como a ida a uma loja física ou ao uso do telefone, a ação nos espaços 

publicitários de uma página web, enquanto um hipertexto, inicialmente, era sempre a de “clicar” 

para que se recebesse outras mensagens. 
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No entanto, haviam poucos mecanismos de busca de páginas web e os que estavam 

disponíveis arcaicos: indexavam alguns documentos e um mesmo resultado pela mesma 

palavra, seria encontrado em qualquer computador. Na prática, quando um usuário quisesse 

acessar algum conteúdo ou ele acessava um portal conhecido ou tinha em mãos o endereço 

específico de um site. O que fazia da internet um ambiente ainda não muito produtivo e muitas 

empresas criavam um site porque soava “moderno” e a informação de que tinham um, muito 

provavelmente, estava em algum de seus cartões ou campanhas.  

Após o estouro da bolha da internet no início dos anos 2000, muitas empresas 

tradicionais tiveram problemas para continuar. Com a proliferação de serviços de banda larga 

e novas linguagens de programação que implementavam aplicativos nos navegadores, a web 

passa a ser vista de forma diferente por usuários e desenvolvedores. Tecnicamente, a mudança 

foi mais na oferta de novos serviços do que na tecnologia. Surge o termo web 2.0 em uma 

conferência sobre internet realizada por uma empresa americana chamada O’Reilly Media, 

comanda por Tim O’Reilly (O’REILLY, 2005). O termo se refere mais a uma visão sobre a 

web do que propriamente uma mudança técnica, ainda que novas linguagens estivessem 

disponíveis para incrementar o HTML. Assim, a maior mudança se refere aos princípios, sendo 

o principal deles, a participação dos usuários.  

De um aspecto quase tradicional de criação de conteúdo, surgem os blogs no local das 

páginas pessoais, o que trouxe poder para cada vez mais usuários serem criadores de conteúdos, 

além de serem mais facilmente achados, pois os serviços de blogging ofereciam sua própria 

rede social, favorecendo a troca de conhecimento entre os “blogueiros”. De sistemas 

gerenciamentos de conteúdo, surgem as wikis, enciclopédias online construídas de forma 

colaborativa. De sites que vendiam músicas em formato “.mp3”, surgem os softwares de 

compartilhamento de arquivos, sejam música, vídeos, imagens ou textos. Essa forma de ver a 

web a transformou de um espaço de publicação para um espaço de participação, entendendo o 

usuário não só como criador de conteúdo, como também co-desenvolvedor das ferramentas. De 

maneira geral, Tim O’Reilly entende a web 2.0 como uma plataforma 

 

Como muitos conceitos importantes, a Web 2.0 não tem um limite rígido, mas sim, 

um núcleo gravitacional. Você pode visualizar a Web 2.0 como um conjunto de 

princípios e práticas que unem um verdadeiro sistema solar de sites que demonstram 

alguns ou todos esses princípios, a uma distância que varia entre esse núcleo 

(O’REILLY, 2005, online). 

 

 A internet estava, então, instaurada como uma plataforma de criadores e distribuidores 

de diversos conteúdos. As mídias sociais, como o extinto Orkut, apesar de terem sido 
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desenvolvidas como um serviço para usuários comuns, passou a ser visada por empresas. 

Assim, recentemente, Facebook, Instagram, Twitter, entre outros serviços, além de serem 

permeados com páginas e conteúdos de marcas, empresas e produtos, também oferecem 

serviços de publicações patrocinadas. Nada diferente do que se estabeleceu ainda na 

publicidade informativa: a publicidade como o sustento dos grandes meios de comunicação. 

Mas além desse aspecto de divulgação de mensagens, as marcas também interagem com os 

usuários – potenciais ou já consumidores de seus produtos –, curtindo, inclusive, seus posts 

(publicações) como se fossem amigos.  É principalmente sobre esses serviços que hoje, a 

ciberpublicidade opera divulgando suas mensagens, como já supracitado. 

No entanto, durante esse período de desenvolvimento da web, algumas empresas, diante 

do aumento exponencial de conteúdo, buscavam uma forma de organizar todo o conteúdo que 

era criado na internet. Anteriormente à web, os primeiros mecanismos de busca (Archie, 

Gopher, Veronica e outros) possuíam uma forma de indexar documentos através de palavras-

chave e divulgação desses arquivos via lista de e-mail ou grupos de discussões (VIDMAR; 

ANDERSON-CAHOON, 2009). Após a criação da web, os mecanismos de busca passaram a 

“varrer” páginas em HTML armazenadas em diversos servidores, através de programas (ou 

softwares), chamados de robôs. Após essa leitura, indexavam essas páginas construindo um 

índice por meio de palavras-chave. Assim, que uma consulta era feita, o buscador retornava 

uma URL específica.  

O primeiro robô reconhecido foi o Wanderer que usava os links entre as páginas para 

percorrer a internet, acreditando que, de alguma forma, todas as páginas estariam conectadas 

umas às outras (FRAGOSO, 2007, online). Em seguida, o Aliweb, em 1993, foi o mecanismo 

que se destacou, pois, diferentemente do Wanderer, construiu um banco de dados com 

informações fornecidas pelos próprios webmasters (desenvolvedores de sites). Em seguida 

vieram vários outros, como o Webcrawler que adotou a indexação vetorial na qual as palavras-

chave que funcionam como termo de indexação recebem características vetoriais, avaliando a 

relevância dos documentos conforme sua relação espacial com as palavras-chave utilizadas nas 

buscas (FRAGOSO, 2007, online). Outros então surgiram, como os mais conhecidos Yahoo! e 

AltaVista, que trouxeram, entre outras inovações, um processamento muito mais rápido. O 

Yahoo! foi o que incluiu também uma revisão editorial de sites feita por humanos, o que 

garantia resultados com maior qualidade (VIDMAR; ANDERSON-CAHOON, 2009). 

Com essas atualizações, surgiu a inclusão paga (paid inclusion) em que webmasters 

pagavam ao buscador como forma de garantir que seus sites fossem indexados pelos bancos de 

dados dos mecanismos.  Em 1997, o GoTo, “inaugurou um novo modelo de vendas, 



27 

 

introduzindo o modelo de ‘seleção paga’ (pay-per-click), em que os anunciantes só pagam ao 

buscador quando o link [para o site do anunciante] é selecionado” (FRAGOSO, 2007, online). 

Nascia assim a publicidade através dos mecanismos de busca, o que fomentou também o que 

podemos chamar de “mercado da busca”. Porém, esses sistemas não diferenciavam o que era 

propaganda do que hoje é chamado de busca orgânica, isto é, a busca que não recebe como 

resposta links patrocinados. Ao mesmo tempo em que as buscas começam a ser o centro dos 

negócios na web, os mecanismos de busca se viram forçados a desenvolverem seus algoritmos 

evitando os spams (técnicas de burlar os buscadores, como será observado no capítulo 3) e 

também para não afastar os usuários com a torrente de publicidade. 

O buscador do Google foi desenvolvido, em 1998, por dois estudantes da Universidade 

de Stanford, Sergey Brin e Lawrence Page (mais conhecido como Larry Page), e recebeu esse 

nome por causa da palavra googol, termo matemático para representar o número 1 seguido de 

100 números zero (VIDMAR; ANDERSON-CAHOON, 2009). Brin e Page foram pioneiros na 

análise das páginas web através dos relacionamentos entre links, o que resultou no algoritmo 

PageRank, que será abordado no capítulo 3. No artigo em que eles apresentam a ferramenta 

(BRIN; PAGE, 1998), os estudantes se posicionavam avessos à publicidade. No entanto, ao 

final de 2000, o Google passou a exibir resultados pagos, mas, segundo Fragoso (2007, online), 

“ao contrário das outras ferramentas, não os mesclou com os resultados orgânicos”. 

Provavelmente, a forma encontrada pelos estudantes para não “poluir” os resultados da busca 

orgânica com os resultados pagos. Esses resultados são conhecidos como links patrocinados e 

hoje são operados através da ferramenta Google AdWords, que funciona através de um leilão 

de palavras-chave (para determinar o valor que anunciante pagará quando um usuário clicar em 

seu link). O Google AdSense, também tipicamente uma ferramenta da web 2.0, permite que 

qualquer site inclua em suas páginas, anúncios do Google provenientes de campanhas do 

AdWords, gerando em receitas também esses sites chamados de “parceiros”. 

Foi através do Google que se ouviu falar em otimização orgânica, do inglês Search 

Engine Optimization (ou SEO). Essa otimização corresponde a ações que buscam melhorar o 

posicionamento de conteúdos (páginas web e documentos) nas buscas orgânicas. Martha 

Gabriel (2012), no entanto, compreende o Search Engine Marketing (SEM) como o marketing 

de busca, que por sua vez inclui: SEO (tanto on-page como off-page) e os links patrocinados. 

Para a publicidade, ambos são altamente importantes, mas, na prática, o planejamento em 

ambos os casos, envolvem as mesmas ações. Isso porque o publicitário – que, nessa pesquisa, 

chamaremos de ciberpublicitário – precisa conhecer seu público em dois sentidos básicos: o 

que ele busca e através de quais palavras ele busca. Nos próximos capítulos esses conceitos 
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serão revisados. Cabe aqui ressaltar que, no mercado da busca, são as ações de otimização 

(sejam orgânicas ou pagas) que propiciaram aos anunciantes uma forma de, no mundo 

conectado à internet, serem encontrados por seus consumidores. Diversas agências publicitárias 

tiverem que se adaptar a essa realidade, no entanto, ao mesmo tempo, os próprios buscadores 

assumiram essa característica de agência, permitindo que uma marca, seja ela mesmo 

responsável por suas campanhas através de plataformas como o Google AdWords. As buscas 

se tornaram um processo central nas atividades realizadas na internet. Em 2011, conforme a 

figura 2, 92% dos usuários realizam buscas em motores de busca. 

  

Figura 2 – Estatísticas de atividades online entre 2002 e 2011. 

 

Reproduzido de PURCELL, 2011. 

 

Diante desse quadro, cabe sublinhar que, o impacto das buscas no comércio passou a se 

dar também no offline, corroborando para desmistificação entre on e off. Isto é, apesar do 

comércio eletrônico ter aumentando substancialmente nos últimos anos, uma busca por um 

produto, não necessariamente, visa a compra online. Pesquisas por preços são comuns, não à 

toa, atualmente existe uma alta popularidade de sites que oferecem comparativos de preços 

desde livros, eletrodomésticos, viagens, etc. Outra forma de isso acontecer é mesmo não 

possuindo informações na internet por conta própria, os conteúdos criados por diversos usuários 

podem conter avaliações sobre uma empresa e isso ser localizado pelos buscadores. Assim, uma 

padaria, por exemplo, que não possui página web e não está presente em mídias sociais, pode 
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ser localizada e visitada por usuários, os potenciais consumidores. Segundo o próprio Google 

(2011), em 2011, cada dólar de publicidade online resulta em algo entre US$4 e US$5 de vendas 

offline. Dessa forma, é possível observar que, no Brasil, por exemplo, o investimento em 

publicidade na internet, segundo a IAB Brasil (2016), ainda é maior no mercado da busca: 

buscadores e classificados. Sendo em 2015, conforme a figura 3, o investimento em publicidade 

digital no mercado das buscas representou mais do que 50% no total de todos os setores, sendo 

superior do que os nas mídias sociais, como nos serviços de posts patrocinados no Facebook, 

Twitter e Instagram. 

 

Figura 3 - Investimento em mídia digital no Brasil 

 

Reproduzido de IAB Brasil (2016) 

 

 De fato, o mercado da busca parece ser uma das atividades da ciberpublicidade operada 

no ciberespaço. Como inicialmente destacado, a ciberpublicidade, assim como a web 2.0, 

diferem de seus modelos tradicionais na perspectiva da participação dos consumidores/usuários 

na criação de conteúdos. As mídias sociais, serviços de vídeo em streaming e banners mais 

sofisticados fazem parte das várias formas das empresas comunicarem-se com seu público. 

Esses usuários  são monitorados constantemente, o que tem gerado críticas sobre a privacidade, 

que deixamos como tema para um próximo trabalho. Mas de fato, esse monitoramento permite 

a ciberpublicidade agir rapidamente e, também, permite que as ferramentas do ciberespaço se 

atualizem constantemente. Através desses serviços, a ciberpublicidade desenvolve campanhas 

baseadas no modelo simbólico, mas dessa vez, com maior profundidade de interatividade.   

 Ao mesmo tempo, as consultas realizadas nos mecanismos de busca são um processo 

central na busca por conteúdos relevantes. Isso tem se refletido no fato de que os usuários não 

mais se preocupam em ter a URL de algum produto, pelo contrário, eles irão procurar quais 

empresas oferecem esse produto, quais são mais baratos, quais as lojas mais próximas possuem 
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em estoque, qual a opinião de outros consumidores etc. O Google tem assumido um papel 

fundamental nesse cenário, sendo confundido com a própria internet, já que tem a confiança de 

diversos usuários para achar os conteúdos de interesse. Não somente as empresas devem possuir 

sites e estarem presentes nas mídias sociais, mas devem produzir diversos conteúdos que sejam 

indexados pelos buscadores. E esse conteúdo pode ser otimizado de duas formas: pela busca 

orgânica ou pela busca paga.  

Com isso, há uma estrada paralela na web. Em uma, até fazer com que um potencial 

consumidor chegue, por exemplo, à sua loja virtual e consuma seus valores simbólicos, o 

anunciante deve ter um conteúdo relevante que seja indexado pelos mecanismos de busca. 

Diversas empresas comerciais começam a produzir diversos conteúdos para a web através de 

blogs, vídeos e posts em mídias sociais, sobre assuntos correlacionados a seus produtos. Na 

outra estrada, existem campanhas publicitárias pagas feitas nesses motores de buscas. Em 

ambas as estradas é preciso que seu anúncio se torne um conteúdo relevante correlacionado 

com as informações que o público-alvo busca na internet.  

Martha Gabriel (2012) aponta que: 

 

Quando uma pessoa faz uma busca e encontra sua empresa ou produto como resposta 

ao que procurava, ela provavelmente estará muito mais interessada em iniciar um 

relacionamento com sua marca do que se você estivesse bombardeando com 

mensagens e ações que interrompessem sua navegação na web, seu filme ou sua 

leitura (GABRIEL, 2012, p. 33). 

 

 Assim surge por parte dos buscadores e dos ciberpublicitários uma etnografia da busca 

ao analisarem constantemente o comportamento dos usuários. Essa pesquisa decidiu por 

debruçar-se sobre o mercado das buscas, enquanto uma das modalidades do fazer publicitário 

no ciberespaço. Justifica-se a escolha pelo impacto dos investimentos nesses mecanismos, mas 

também e, sobretudo, pela possibilidade de haver a possibilidade dessa publicidade ser um 

conteúdo relevante para o buscador e ser encontrada por usuários enquanto potenciais 

consumidores por vias orgânicas, isso é, fora do espaço “reservado” à publicidade. Assim, na 

próxima seção será feito o recorte do objeto definido para o presente trabalho. 

 

 

1.4 MECANISMOS DE BUSCA COMO OBJETO DE PESQUISA 

 

O terceiro momento caracteriza-se, principalmente, pela necessidade de tornar as 

campanhas e os anúncios “enxutos”, isto é, devem aparecer, de fato, para quem interessa e no 
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momento mais oportuno: quando o usuário (potencial consumidor) está buscando por ele. Os 

mecanismos de busca se tornaram, por si mesmos, um negócio de publicidade. Assim como a 

publicidade invadiu os jornais impressos, ela invadiu os mecanismos de busca. A otimização 

de sites, ainda que uma prática técnica, é hoje uma função do marketing e, por conseguinte, da 

ciberpublicidade. 

 Quando um usuário utiliza a caixa de pesquisa, ele é conduzido por uma intenção, ou 

seja, ele busca algo específico e não aterrissar em algum site por acaso, ainda que sua busca 

possa o levar a isso. Publicitários praticantes de SEO devem conhecer seu público-alvo para 

aumentar as chances de que suas ações obtenham os resultados esperados. Nesse sentido, tanto 

os publicitários quanto os buscadores têm o mesmo objetivo: proporcionar resultados relevantes 

para as buscas dos usuários, atendendo a tríade da ciberpublicidade interatividade-relevância-

experiência, conforme o grupo de pesquisa ReC entende. 

Exemplos de consultas são: consultas de navegação (quando a intenção é chegar a um 

site específico, de uma marca, por exemplo); consultas de informação (normalmente gerais, 

como detalhes de eventos, mapas, tempo de viagem, etc.) e consultas de transação (que 

envolvem: uso de cartão de crédito, transferência online ou, simplesmente, cadastros e busca 

por serviços como restaurantes).  Também são chamadas buscas adaptativas, aquelas em que o 

motor de busca analisa o histórico de navegação do usuário: se alguém procura por São Paulo 

e, em seguida, procura por hotéis, o buscador pode levar esse histórico em consideração e 

mostrar hotéis de São Paulo. 

Para essa pesquisa, optou-se como objeto o mecanismo de busca para uma análise da 

transformação de informação em linguagem publicitária no mercado da busca. Como referência 

dos fundamentos dos mecanismos de busca, um recorte mais profundo será feito no buscador 

do Google. Isso não quer dizer que os fundamentos aqui tratados serão de exclusividade desse 

mecanismo, como visto acima, muitos princípios são parecidos em diversos buscadores. Além 

disso, no capítulo 2 busca-se uma revisão de teorias que possam ser apropriadas a esse tipo de 

análise. É por isso que será considerado também o mecanismo interno de um comércio 

eletrônico, a Amazon.com. No entanto, o capítulo 3 irá se dedicar, exclusivamente aos 

fundamentos dos buscadores, em especial, o Google e a busca orgânica. Dessa forma, duas 

perguntas se colocam: por que o Google e por que as buscas orgânicas? 

A primeira pergunta é respondia pela predominância do buscador ao nível global, ainda 

que, em alguns países, outros buscadores sejam mais usados, como é o caso Baidu na China. 

Conforme a figura 4, é possível observar que nos últimos cinco anos (entre dezembro de 2010 

e dezembro de 2015) o Google teve média global com 90,75% das buscas. As estatísticas de 
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anos anteriores, até 2008, onde a ferramenta utilizada permite observar, não serão muito 

diferentes. No entanto, ao nível de cada país essa diferença pode ser um pouco maior. No Brasil, 

o Google chega a 98,84% de participação de mercado, enquanto na China, o mais utilizado, o 

Baidu, tem 68,24% e o Google só aparece em terceiro, com 11,93%. Reconhecidamente, no 

entanto, o Google é reconhecido popularmente no Brasil e em vários outros países como um 

eficaz método para se conhecer algo que não se sabe, sendo, facilmente, ouvir de alguém a 

expressão “joga no Google” como sugestão de uso desse método. 

 

Figura 4 – Estatística global do uso dos maiores mecanismos de busca entre dezembro de 2010 e dezembro de 

2015. 

 

Desenvolvido pelo site: http://gs.statcounter.com/ 

  

 A segunda resposta, um pouco mais complexa, justifica-se com duas ideias. A primeira 

é de que a busca orgânica é essencialmente o principal objetivo do usuário. Qualquer pessoa 

que utiliza um buscador não está, a princípio, buscando um anúncio, mas algo relevante à sua 

consulta, ainda que seja comprar algo, pois, nesse caso, ele terá duas opções: ou ele buscará 

uma empresa já conhecida com quem deseja fazer negócio ou uma seleção de empresas que 

ofereçam produtos ou serviços que esteja buscando. Nesse segundo caso, provavelmente, o 

usuário não quer receber como resposta aquela que pagou mais por uma palavra-chave em um 

leilão da busca paga, mas, ao contrário, muito provavelmente deseja ver apenas as que de fato 

ofereçam o produto que deseja.  

 Como forma de corroborar essa ideia, ainda, alguns estudos mostram a sinergia entre os 

resultados da busca orgânica e a busca paga. Segundo o estudo apontado por Spencer (2010), 

uma campanha de SEO que contemplava também uma campanha pay-per-click (PPC), 
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conforme a figura 5, mostra que os cliques aumentaram quando a campanha PPC foi pausada. 

Nesse aspecto, para muitas empresas também não faz sentido competir pelas primeiras posições 

da busca paga, “pois o custo final para conquistar a posição nº1 em uma campanha de PPC pode 

reduzir a margem líquida total de sua campanha” (ENGE at al, 2012 p. 34), uma vez que o 

custo para se manter na primeira posição da busca paga pode ser muito alto. 

 

Figura 5 – Sinergia entre busca paga e busca orgânica. 

 

Reproduzido de Spencer (2010). 

 

 A segunda ideia, que corrobora a primeira, é de que os usuários têm certa intolerância 

ao excesso de publicidade. A busca orgânica oferece uma forma de ser um conteúdo relevante 

em relação aos outros sites e documentos, sem estar no espaço publicitário. Recente pesquisa 

da comSCORE (2016) mostra exatamente essa estatística. Segundo parte do estudo, conforme 

figura 6, 100% dos homens e 42% das mulheres, ambos entre 18 e 24 anos, tem propensão a 

bloquear anúncios na internet. Ainda que nas páginas de resultados dos buscadores ainda não 

seja possível esse bloqueio, outros serviços do Google são afetados, como por exemplo, os 

anúncios AdWords no site YouTube, para qual existem extensões (aplicativos que incluem 

funcionalidades) para navegadores que bloqueiam anúncios exibidos antes dos vídeos.  
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Figura 6 – Bloqueio de anúncios e baixa visibilidade de anúncios. 

 

Reproduzido de comSCORE (2016). 

  

Assim, ainda que a página de resultados não seja diretamente afetada, isso sugere ao 

ciberpublicitário que o bom senso deve prevalecer e que, nem sempre, o bombardeio de 

informações nunca é interessante. 

 Não obstante, cabe sublinhar aqui que, apesar da escolha da pesquisa ser em privilegiar 

a busca orgânica, isso se dá, sobretudo, em seu caráter ilustrativo. Os fundamentos básicos dos 

mecanismos de busca são válidos para ambos e, no que tange o objetivo principal dessa 

pesquisa, a passagem de informação para a linguagem segue os mesmos princípios. O uso da 

palavra-chave e a necessidade de conteúdos relevantes é válida para ambos, ainda que no caso 

da busca paga haja a vantagem da compra de palavras-chave.  

 Por fim, uma apresentação visual da página de resultados ou SERP, do inglês “Search 

Engine Results Page”, pode ser observada na figura 7, em busca feita em abril de 2016 com o 

termo “camisetas em silk screen”. Essa disposição já foi alterada algumas vezes, como, por 

exemplo, os links patrocinados já estiveram no canto esquerdo da página. Porém, a apresentação 

foi alterada, sobretudo, pelo aumento do uso dos smartphones. A figura representa, portanto, o 

“estado atual da arte” quando essa pesquisa foi feita. Assim, logo no topo, está a caixa de 

pesquisa, onde se digita os termos referente à busca desejada. Mais abaixo está a navegação 

horizontal que oferece opções específicas de busca como, por exemplo, “shopping”, que busca 

por produtos e lojas. Em seguida, três anúncios da busca paga. Mais abaixo, os resultados para 

Mapa e Imagens. Isso é variável, dependendo da consulta. Isso porque, provavelmente, o 

Google entende “camisetas em silk screen” como um serviço, portanto, busca no mapa locais 

baseados na geolocalização onde foi feita a busca, no caso, na cidade do Rio de Janeiro. A 

aparição de imagens, possivelmente, pela alta incidência de “camisetas silk screen” em tags 

(que serão abordadas no capítulo 3) de imagens ou pelo número de consultas em seu banco de 
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dados com esse termo na pesquisa por imagens. No, entanto, outros termos não retornarão 

mapas ou imagens. E, por último, a busca orgânica, que possui inúmeros resultados, 

representados pelas reticências. Na busca em questão, os resultados foram na ordem de 440 mil 

links gerados, conforme apontado próximo à navegação horizontal. 

 

Figura 7 – Apresentação da página de resultados (SERP). 

 

Fonte: Busca realizada no Google em abril de 2016. 
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1.4.1 Questões abrangentes para discutir a linguagem online dos mecanismos de busca 

 

 

Diversas metodologias tem sido adotas para estudar as mensagens da publicidade e do 

seu discurso no ponto de vista de seus afetos e signos. Desde a Estética do filósofo Alemão 

Baumgarten, passando por Habermas e a esfera pública, pela Semiótica em suas diversas 

correntes (estoica, peirciana, barthesiana, russa, greimasiana e zilberberguiana), da Semiologia 

de Roland Barthes, pela Análise do Discurso e pela Linguística de diversos autores, como 

apontado em Atem (2014). 

O próximo capítulo revisitará algumas teorias como forma de traçar uma linha de 

pensamento que permita encontrar uma metodologia mais adequada a se analisar os processos 

semióticos do mecanismo de busca em transformar informação em linguagem publicitária.  

Para esse processo, sublinha-se aqui a necessidade de esclarecer algumas questões 

relacionadas a terminologias. Nesse sentido, usaremos emprestado a descrição de Barton e Lee 

(2015) para determinados termos: 

Quando usamos as palavras “online”, “internet” e “web”, estamos nos 

referindo ao contexto e domínio amplos em que a comunicação online ocorre. 

Quando usamos [...] “novas mídias”, “novas tecnologias” ou “ferramentas 

digitais”, “sites” e “plataformas”, estamos nos referindo às ferramentas que as pessoas 

usam para realizar sua comunicação online.  

Quando dizemos “letramentos digitais”, “novos letramentos (pelas novas 

mídias) ” [...], estamos nos referindo de modo geral às atividades cotidianas de ler e 

escrever online. [...].  

Quando usamos as expressões “linguagem online”, “textos online” e 

“discurso mediado por computador”, estamos os referindo aos processos e produtos 

linguísticos resultantes da comunicação online. [...] (BARTON; LEE, 2015, p. 20). 

 

Dessa forma, o foco desse trabalho é justamente os processos linguísticos dos 

mecanismos de busca. Quanto à comunicação online e às diversas ferramentas, esses são 

encaradas no sentido de produção de mensagens de texto. Verificando assim também, se a 

construção de texto de um mecanismo de busca pode ser vista como a construção de um texto 

publicitário.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

A CONVERGÊNCIA ENTRE LINGUÍSTICA, ANTROPOLOGIA E 

COMUNICAÇÃO PARA UMA PERSPECTIVA SEMIÓTICA DA CULTURA NO 

MERCADO DA BUSCA 

 

 

Entre os anos de 1940 e 1970 foram publicadas diversas pesquisas por estudiosos do 

campo da linguística, da antropologia e da comunicação que abordavam, respectivamente, 

teorias gerais dos signos (semiologia e semiótica), cultura e teoria da informação. Em todos 

eles, havia uma preocupação em compreender o fenômeno da comunicação, que ocorre por 

meio da linguagem, assim como compreender também a interação entre natureza e cultura. 

Ainda que a abordagem não seja a mesma, é possível perceber influências entre os 

pesquisadores vindos de diferentes escolas.  

Essa compreensão de tempo supracitada é uma menção ou ao período que elas vieram 

à luz das universidades, como no caso da semiologia e da semiótica, ou ao período em que o 

estado da arte, por assim dizer, mais nos interessa, como no caso da antropologia.  

Sobre a semiologia e a semiótica, “ambas foram geradas durante o último quarto do 

século XIX; ambas adquiriam maturidade gestacional na cabeça de seus criadores durante os 

primeiros 13 e 14 anos do século XX, respectivamente; por fim, ambas vierem à luz das 

universidades e editoras somente a partir dos anos 1950” (PUPPI, 2009, p. 68). Especificamente 

em relação à semiótica da cultura da Escola de Tártu-Moscou, esta foi constituída a partir dos 

anos de 1960. 

Em relação à Antropologia, desde a aproximação de Claude Lévi-Strauss com a 

linguística estrutural, que culminaria, em 1958, no seu método da antropologia estrutural, 

reconhecem linguagem e cultura como facetas que estão imbricadas, sobretudo por influência 

de Roman Jakobson. Ao mesmo tempo, considera-se a cultura como um processo semiótico, 

como em Geertz (2008) e Lotman (2010). Assim, a antropologia estrutural de Lévi-Strauss 

contribuiu para o entendimento teórico de como meios linguísticos e não linguísticos expressam 

categorias culturais. Um adendo para esclarecer as questões de linguagem e cultura está em 

Roman Jakobson (2007, p. 17), que destacou que ”os antropólogos têm sempre afirmado e 

provado que a linguagem e a cultura se implicam mutuamente, que a linguagem deve ser 
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concebida como uma parte integrante da vida social, que a Linguística está estreitamente ligada 

à Antropologia Cultural”.  

É Roman Jakobson também que, influenciado pela teoria da informação ou teoria 

matemática da comunicação (TMC), iria estabelecer um comparativo entre o código genético e 

o código linguístico. Da mesma forma, tanto os trabalhos de Jakobson, como os da TMC, além 

da própria antropologia, influenciaram a Escola de Semiótica da Tártu-Moscou (ou  semiótica 

da cultura ou semiótica russa), a qual irá entender a cultura como texto. 

A pergunta que motiva esse capítulo é como o pensamento O de áreas distintas poderiam 

nos ajudar a compreender os fenômenos da linguagem na publicidade no mercado da busca? O 

ciberespaço permite diversas configurações de comunicação e é um espaço onde diversas 

ciências podem (e devem) atuar.  

Esse capítulo será dividido em quatro partes, norteadas pelo esquema resumido da 

Figura 1, onde entenderemos o anunciante como qualquer empresa que deseja anunciar e o 

motor de busca como os mecanismos de pesquisa na internet e que aqui assumiremos não 

somente buscadores como Google, mas também os próprios mecanismos de busca do comércio 

eletrônico. O usuário será entendido como potencial consumidor. 

 

Figura 8 - A ida e a volta da busca orgânica 

 

Fonte: O autor 

 

Com base nas influências da semiótica da cultura iremos buscar as disciplinas a serem 

investigadas. Assim, na primeira seção uma compreensão de técnicas de otimização orgânica 

de sites (SEO) por meio da linguística de Saussure inicia a discussão do fazer publicitário em 

motor de busca. Com a teoria matemática da comunicação, analisarmos os ruídos e as 

probabilidades no processo de comunicação. Em seguida, procura-se compreender, por meio 

de conceitos da antropologia, a necessidade de se pensar um modelo significacional do 

comportamento dos usuários. A última seção procura por uma metodologia que possa dialogar 

com todas as outras. 
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2.1 CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA LINGUÍSTICA DE SAUSSURE 

 

2.1.1 O princípio da universalidade e a metáfora do xadrez 

 

O século XIX foi marcado pela linguística diacrônica, pela qual se faz uma análise 

comparativa entre momentos afastados no tempo e, portanto, diz respeito às evoluções. 

Saussure aprende essa linguística, mas propõe também uma linguística sincrônica que, diferente 

da primeira, faz uma convergência no tempo, isto é, analisa a língua em um determinado 

momento do tempo, em uma dada configuração momentânea. Segundo Saussure, ou um de seus 

discípulos, na obra Curso de linguística geral – publicada após sua morte –, “a primeira coisa 

que surpreende quando se estudam os fatos da língua é que, para o indivíduo falante, a sucessão 

deles no tempo não existe: ele se acha diante de um estado. [...] não podemos descrevê-la [a 

língua] nem fixar normas para o seu uso sem nos colocarmos num estado determinado” 

(SAUSSURE, 2006, p. 97). Assim, o método de ambas irá se diferenciar também. 

A diacronia se separa em duas perspectivas, pois deve acompanhar o percurso da língua 

por um lado e, por outro, fazer o sentido contrário. A sincronia, por sua vez, tem por objeto o 

conjunto dos fatos correspondentes. “É justamente a sucessão dos fatos diacrônicos e sua 

multiplicação espacial que cria a diversidade dos idiomas” (SAUSSURE, 2006, p. 106). Isto é, 

a sucessão dos fatos diacrônicos pode criar um fato sincrônico. Nesse sentido, o autor irá nos 

questionar se os fatos da língua seriam regidos por lei.  

Para Saussure, ao falar de lei sincrônica, ela é geral, mas não é imperativa. “Na língua, 

força alguma garante a manutenção da regularidade quando ela reina em algum ponto. [...] se 

se fala de lei em sincronia, é no sentido de ordem, de princípio de regularidade” (SAUSSURE, 

2006, p. 108-109).  A diacronia supõe uma dinâmica que produz um efeito, mas o conjunto de 

fatos que produz esse efeito tem sempre caráter acidental e particular (SAUSSURE, 2006, p. 

109).  Entendendo a lei como caráter imperativo ou de regularidade, não será possível pensar 

em leis linguísticas. Por isso, Saussure irá perseguir regras que sobrevivam em toda parte, por 

meio de um ponto de vista pancrônico.  

Apresentadas, ainda que superficialmente, algumas das questões entre sincronia e 

diacronia, eis que podemos trazer a metáfora do xadrez. No Curso de linguística geral, Saussure 

(ou um de seus discípulos), define, como uma das tarefas da linguística, "procurar as forças que 

estão em jogo, de modo permanente e universal, em todas as línguas e deduzir as leis gerais às 

quais se possam referir todos os fenômenos peculiares da história" (SAUSSURE, 2006, p. 13). 
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Assim como no xadrez, existem regras da Linguística que sobrevivem a todos os 

acontecimentos. 

A metáfora do xadrez – utilizada pelo próprio Saussure – categoriza enfaticamente o 

pensamento de Saussure. É através dela que o autor demonstra a interdependência entre a 

sincronia e a diacronia e, ao mesmo tempo, a autonomia entre elas. O sistema de valores de 

uma partida de xadrez muda constantemente durante o jogo dependendo da posição das peças. 

Assim, um determinado momento do jogo corresponde a um estado da língua e cada peça terá 

um valor.  Apesar dessas mudanças, há uma regra do jogo que é imutável que existe em todos 

os momentos. Para Saussure, essa regra também existe na Linguística e corresponde aos 

princípios da Semiologia. Os efeitos desse processo são assim definidos: 

 

a) Cada lance do jogo de xadrez movimenta apenas uma peça; do mesmo 

modo, na língua, as mudanças não se aplicam senão a elementos isolados. 

b) Apesar disso, o lance repercute sobre todo o sistema; é impossível ao 

jogador prever com exatidão os limites desse efeito. As mudanças de 

valores que disso resultem serão, conforme a ocorrência, ou nulas ou 

muito graves ou de importância média. Tal lance pode transtornar a 

partida em seu conjunto e ter consequências mesmo para as peças fora de 

cogitação no momento. Acabamos de ver que ocorre o mesmo com a 

língua. 

c) O deslocamento de uma peça é um fato absolutamente distinto do 

equilíbrio precedente e do equilíbrio subsequente. A troca realizada não 

pertence a nenhum dos dois estados: ora, os estados são a única coisa 

importante. (SAUSSURE, 2006, p. 104). 

 

 

Essa metáfora terá como consequência mais dois pensamentos em Saussure: as relações 

sintagmáticas e relações associativas (ou paradigmáticas) e o conceito de valor.  As relações 

associativas tratam do eixo de seleção das palavras. Essa relação suscita um campo semântico, 

onde uma palavra evoca um conjunto de palavras relacionadas a ela, sem número definido e 

sem ordem determinada. Porém se um interlocutor escolhe palavras desse campo, ele precisa 

colocá-las e uma ordem para que elas façam sentido. O sintagma trata do alinhamento dos 

elementos em uma cadeia. “Colocado num sintagma, um termo só adquire seu valor porque se 

opõe ao que o precede ou ao que o segue, ou a ambos” (SAUSSURE, 2006, p. 142).  

Para Saussure, a língua constitui-se em um sistema de signos. Esse signo linguístico 

“une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica” (SAUSSURE, 

2006, p. 80).  A imagem acústica “não é apenas um som material, coisa meramente física, mas 

é uma impressão psíquica desse som” (PUPPI, 2009, p.80). O conceito trata-se de uma ideia 
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geral. Saussure substitui esses termos por significado e significante. A junção de um significado 

e um significante é arbitrária. 

Um signo linguístico tem sempre um valor, mas esse valor nunca é do signo isolado. 

Dessa forma, o que confere valor a um signo é sua posição no jogo de xadrez, isto é, sua posição 

em relação às outras palavras. “Seu conteúdo só é verdadeiramente determinado pelo concurso 

do que existe fora dela [a palavra]” (SAUSSURE, 2006, p.134). Assim, podemos falar em uma 

valoração negativa, por se tratar de um valor fixado pela oposição. Nos manuscritos de 

Saussure, descobertos somente décadas após sua morte, “o valor é eminentemente, sinônimo, a 

cada instante, de termo situado em um sistema de termos similares, do mesmo modo que é, 

eminentemente, sinônimo, a cada instante, de coisa cambiável” (SAUSSURE, 2012, p. 289).  

 

2.1.2 O jogo de xadrez das técnicas de otimização orgânica (SEO) 

 

Segundo Martha Gabriel (2012, p.65), o chamado marketing de busca divide-se em 

otimização orgânica de sites, referentes a buscas orgânicas e aos links patrocinados, referentes 

à busca paga. Os dois métodos trabalham com palavras-chave. A diferença é que o primeiro 

realiza ações que elevem a relevância de uma página em relação a uma determinada palavra-

chave, e a segunda refere-se à compra de palavras-chave, participando de um leilão onde os 

vendedores aparecem em um determinado espaço reservado à publicidade na página de 

resultados. Algumas atividades são similares em ambos os casos, como o brainstorm inicial 

pela escolha em quais palavras dar ênfase no planejamento do marketing de busca. No entanto, 

a busca orgânica torna-se um desafio mais complexo, pois cada palavra participa de um jogo 

muito maior, com todo o conteúdo que é varrido pelo buscador. Assim, focaremos nessa 

modalidade, apontando, contudo, quando conveniente, ações correspondentes na busca paga. 

A otimização orgânica, do inglês search engine optimization (doravante SEO), 

compreende um conjunto de técnicas desenvolvidas para melhorar a posição de páginas nos 

buscadores. “Como os buscadores não revelam como funcionam, essas técnicas são 

desenvolvidas de forma experimental, por tentativa e erro” (GRABRIEL, 2012, p. 88). Segundo 

Martha Gabriel, o Google realiza 500 alterações por ano em seus algoritmos (2012, p.88). O 

SEO visa elevar a relevância que uma página tem em relação a uma determinada palavra-chave. 

Essas técnicas são divididas em dois tipos: 

 

SEO on-page: ações desenvolvidas dentro da página/site otimizando os fatores 

que influenciam o posicionamento nas buscas. Os principais buscadores hoje 
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são baseados em robôs que visitam e analisam os códigos, conteúdos e 

estruturas das páginas web para classificação e indexação. [...] 

SEO off-page: ações desenvolvidas fora da página/site para otimizar os fatores 

que influenciam o posicionamento nas buscas, como links, tráfego, fatores de 

geolocalização, relação com dispositivo de acesso, conexões sociais e 

personalização (GABRIEL, 2012, p. 90-91). 

 

 

Eric Eng et al (2012, p. 139) define alguns passos iniciais nesse processo como: produzir 

uma lista de uma a três palavras-chave (destacando que palavra-chave também pode ser uma 

expressão) que descreva seu serviço e averiguar sinônimos que consumidores em potencial 

possam usar para procurar esses produtos e serviços. 

Segundo Saussure, “no interior de uma mesma língua, todas as palavras que exprimem 

ideias vizinhas se limitam reciprocamente, sinônimos como recear, temer, ter medo só tem valor 

próprio pela oposição; se recear não existisse, todo seu conteúdo iria para os seus concorrentes” 

(SAUSSURE, 2006, p. 134-135). Se estendermos o pensamento de Saussure sobre valoração 

de palavras ou signos, no jogo de palavras dos buscadores, o responsável pela SEO deve se 

atentar veemente a isso, pois é justamente o conteúdo do seu site que deve ser responsável por 

dar valor às palavras-chave as quais se deseja ser associado. 

Quando Saussure descreve a relação associativa dos signos, como visto na seção 

anterior, é definido que esta não tem número definido. E de fato, quando o administrador de um 

site optar por uma palavra-chave, sua memória irá evocar um campo semântico. Apesar de não 

ter um número definido, esse campo semântico no processo da linguagem pode ser limitado 

pela cultura, por exemplo, regional. No entanto, “o valor de qualquer termo que seja está 

determinado por aquilo que o rodeia” (SAUSSUE, 2012, p. 135). Portanto, na SEO, é 

interessante que esse campo seja limitado de alguma forma.  

Nos códigos das páginas de um site, existem meta-tags que são comandos no código 

HTML que contém informações sobre a página. Uma delas é a keywords ou palavras-chave. 

Apesar dos buscadores atualmente não a considerarem tanto, pois os administradores podem 

colocar palavras não relacionadas a seu conteúdo, elas ainda têm sua importância e devem 

receber atenção. No entanto, muitos sites erram ao colocar muitas palavras nessa meta-tag, 

“Quanto mais palavras-chave na tag, menor o valor que cada palavra obtém” (GABRIEL, 2012, 

p.102). 

Podemos nos valer de um exemplo. Imagine que uma imobiliária chamada Lar Doce 

Lar tenha um site com o endereço www.imobiliarialardocelar.blogspot.com, assim escolhido 

por já conter uma palavra-chave na URL. Isso é positivo, principalmente, para marcas ainda 

novas no mercado, que não tem um campo semântico associado a elas. Imagine também que 
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seu serviço principal seja a corretagem de imóveis na região Sul Fluminense do Estado do Rio 

de Janeiro, principalmente nas cidades de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende.  Para definir 

palavras-chave para a SEO, você escolheu a ferramenta de palavras-chave do Google, 

disponível em https://adwords.google.com.br/KeywordPlanner, para ajudar na escolha dessas 

palavras.  O primeiro passo será preencher o seu negócio (produtos/serviços), sua URL e a 

categoria do seu produto (Figura 9). 

 

Figura 9 - Pesquisas de ideias para palavras-chave da imobiliária Lar Doce Lar. 

 

Criado no site https://adwords.google.com.br 

 

A página de resultados trará uma série de ideias de palavras, junto à média de pesquisas 

por mês dessa palavra e o valor sugerido para participar de um leilão, caso se queira investir 

em links patrocinados (Figura 10). 

O termo de pesquisa, que é o produto/serviço descrito no primeiro passo (figura 9), é 

“imóveis na região sul fluminense”. Possivelmente os primeiros termos sugeridos “imobiliária 

em santos” e “imobiliária em Osasco” seja em função da pesquisa média ser muito mais alta. 

No entanto, na sugestão de palavras, são apresentados os termos: “casas a venda em volta 
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redonda”, “imobiliárias em volta redonda” e “imobiliárias barra mansa”. Isso sugere que “casa” 

e “imobiliária” possuem maior valor se comparadas com a palavra imóvel, quando associadas 

a nomes de cidades da região sul fluminense. A palavra “imóvel” aparece, no entanto, em 

buscas específicas de imobiliárias.  

 

Figura 10 - Ideias de palavras-chave para a busca do tempo "imóveis na região sul-fluminense". 

 

 Criado no site https://adwords.google.com.br 

  

A partir disso e de outras pesquisas, pode-se definir um campo semântico para a sua 

página e trabalhar com ela nas ações. Além da URL e das meta-tags, outras ações fazem parte 

do SEO on-page.  

A tag <img> é utilizada no HTML para se inserir uma imagem na página. Existem duas 

propriedades dessa tag que são alt (texto que irá aparecer caso a imagem não seja carregada) e 

title (uma descrição que irá aparecer quando o usuário repousar o cursor do mouse sobre a 

imagem). Como visto, palavras-chave são o núcleo das buscas e, portanto, isso faz com que sua 

palavra-chave seja associada a um arquivo de imagem. No entanto, os mecanismos de busca 
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desenvolvem uma web semântica e alguns aplicativos como o Google Goggles, utilizado no 

sistema Android, possibilitam realizar uma busca de imagem através da leitura de outra imagem 

fotografada pelo usuário. O estado atual da arte ainda se pauta, sobretudo, no uso de palavras-

chave. 

 Os diversos conteúdos das páginas web também devem conter as palavras-chave, mas é 

preciso que sua frequência não seja alta, pois os buscadores podem entender como uma tentativa 

de manipulação de dados.  A relação sintagmática também pode ser prejudicada, pois a 

repetição excessiva de uma palavra pode diminuir a qualidade de leitura de um texto.  

Dessa forma, espera-se que através da descrição do cerne da SEO, a palavra-chave, 

possam ter sido identificados questões da linguística moderna que ajudem a expressar o mundo 

das ideias no ciberespaço, sobretudo no jogo de palavras que acontece nos mecanismos de 

busca. 

 A metáfora do jogo de xadrez, usada por Saussure na construção de uma linguística 

moderna, se mostrou fortemente útil na compreensão de outros modelos de linguagem. Apesar 

de seus estudos serem sobre a linguagem humana, acreditamos que seus pensamentos possam 

contribuir também na compreensão de mecanismos entre homem e máquina.  

 As buscas realizadas na web possuem um sistema valorativo de palavras e o conceito de 

valor linguístico de Saussure pode contribuir para a compreensão tanto desse sistema como das 

ações que os anunciantes devem tomar para obter melhores posições nas páginas de resultados. 

Essa seção se debruçou, principalmente, sobre o caminho de ida, da figura 8, no qual o 

anunciante e o buscador devem levar os melhores resultados aos usuários. O pensamento de 

Saussure pode responder a algumas questões nesse sentido, sobretudo para entender o processo 

de valoração das palavras-chave. No que diz respeito à futura busca orgânica, essa discussão 

poderá ser ampliada, pois será possível se aprofundar nas questões de significante e significado. 

No entanto, acreditamos que, para o caminho da volta, outras metodologias devem ser 

abordadas. Ferdinand de Saussure considerava que sua linguística seria parte de uma ciência 

maior, a semiologia. Os resultados das buscas são verdadeiros anúncios que podem ser 

considerados signos. Assim, o que nos cabe aqui ressaltar é a importância do trabalho de 

Saussure para a linguística e a influência sobre pesquisadores de diversas áreas. 

 

No final dos anos 60, emerge na França um grande entusiasmo pelos estudos das 

ciências do signo e da linguagem. São trabalhos desenvolvidos por pesquisadores 

como Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Roland Barthes, entre 

outros. Todos eles tomam como base epistêmica a Linguística Moderna de Ferdinand 

de Saussure, sendo essa última reconhecida como modelo de inspiração para todas as 

Ciências Humanas (CODATO, LOPES, 2011, p. 207). 
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Para Rocha (2012), Roland Barthes iria inverter a ideia de Saussure e o sistema de língua 

abrangeria os sistemas simbólicos e não o contrário como definiu Saussure a semiologia. Assim, 

com a comunicação de massa e seus múltiplos sistemas demandam uma atualização da pesquisa 

semiológica.  

 

É certo que o desenvolvimento das comunicações de massa dá hoje uma grande 

atualidade a esse campo imenso da significação, exatamente no momento em que o 

êxito de disciplinas como a Linguística, a Teoria da Informação, a Lógica Formal e a 

Antropologia Estrutural fornecem novos meios à análise semântica. Atualmente, há 

uma solicitação semiológica oriunda, não da fantasia de alguns pesquisadores, mas da 

própria história do mundo moderno (BARTHES, 1974, p. 11). 

 

 Na próxima seção, uma investigação sobre a teoria da informação ou teoria matemática 

da comunicação e como seus conceitos poderiam trazer elucidação à forma de anunciar por 

meio de motores de busca como os aqui já exemplificados.  

 

 

2.2 O SISTEMA DA TEORIA MATEMÁTICA DA COMUNICAÇÃO 

 

No final dos anos de 1940, surge a teoria matemática da comunicação (TMC) ou teoria 

da informação, proposta por Shannon e Weaver, que entendem a comunicação como uma linha 

reta, por meio uma abordagem sistêmica da informação, resultante das máquinas de comunicar 

da Segunda Guerra Mundial. Seria possível aplicar esse modelo à publicidade por meio de 

motores de busca no ciberespaço? 

Segundo Weaver (1977, p. 25-6) pode haver três níveis de problemas em comunicação 

(entendida num sentido amplo): técnico (precisão na transferência), semântico (relação entre 

interpretação do significado pelo receptor com o significado pretendido pelo emissor) e de 

influência (êxito em provocar a conduta desejada).  Um dos trabalhos mais conhecidos da TMC 

é o de Claude Shannon, da Bell Telephone1 Laboratories e refere-se, principalmente, ao 

problema técnico. A figura 11 apresenta os elementos fundamentais com os quais essa teoria 

trabalha.  
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Figura 11 - Sistema de comunicação da teoria matemática da comunicação.

 

Adaptado de Weaver (1977, p.27) 

  

A fonte de informação seleciona uma mensagem dentro de muitas possíveis e o 

transmissor a transforma em algum sinal, enviando a por meio de um canal ao receptor, 

momento em que podem ocorrer imprevistos. O receptor decodifica o sinal em mensagem 

novamente.  

Nessa teoria, a palavra informação “é uma medida de sua liberdade de escolha quando 

seleciona uma mensagem [...]. O conceito de informação não se aplica às mensagens 

individuais, como seria o caso do conceito de significado, mas sim à situação, como um todo” 

(WEAVER, 1977, p. 28). Nesse sentido, o conceito de entropia vindo das ciências físicas é 

usado pela teoria da informação para exprimir o nível de organização de uma fonte de 

comunicação, assim como faríamos com um sistema termodinâmico e, portanto, a capacidade 

de um canal de comunicação deve ser descrita “em termos de sua capacidade de transmitir 

aquilo que é produzido a partir de uma fonte de informação dada” (WEAVER, 1977, p. 30).  

 

2.2.1 O código-ruído na comunicação anunciante-usuário 

 

Entender informação com uma medida de liberdade de escolha nos faz útil na busca de 

metodologias que compreendam a forma de anunciar por meio de motores de busca. Primeiro, 

vamos excluir as questões de conexão de usuário com a internet, pois pela TMC, o transmissor 

no ciberespaço codifica a mensagem em números binários que seriam enviados por impulsos 

elétricos através de uma fibra óptica, canal passível de receber ruídos. Vamos considerar que 

essa comunicação seja feita de forma correta e que não há interferências nesse processo.  

Poderíamos, então, pensar na fonte de informação como o conteúdo disponível pelo site do 

anunciante, no caso da busca orgânica, ou suas palavras-chave de campanha (que formam seus 

anúncios), no caso da busca paga. Por uma análise superficial já seria possível perceber que no 
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caso da busca orgânica essa entropia é mais alta do que na busca paga, pois todo o conteúdo do 

site seria equivalente à informação, ou seja, a todas as mensagens disponíveis a serem 

transmitidas. A figura 12 ilustra esse esquema.  

 

Figura 12 - Sistema de comunicação da TCM aplicado a motores de busca. 

 

Adaptado de Weaver (1977, p.27) 

 

Se entendermos transmissor como o motor de busca, a própria página de resultados do 

usuário será o receptor. O canal pode ser interpretado de forma complexa, pois há em questão 

a própria internet e seus cabos de fibra óptica, além da transmissão, via wi-fi, que podem sofrer 

ruídos da ordem física que atrapalhem a comunicação. Ao mesmo tempo, podemos pensar em 

ruídos na própria navegação do usuário, o qual pode digitar no campo de pesquisa palavras 

associadas que dificultem a busca pelo o que ele deseja de fato.  Pela TMC, um ruído equivale 

a uma informação recebida pelo receptor que não partiu do transmissor. “A incerteza que 

decorre da liberdade de escolha da parte do emissor é uma incerteza desejável. A incerteza que 

decorre de erros ou da influência de ruído é uma incerteza indesejável” (WEAVER, 1977, p.31). 

Até mesmo um erro ortográfico pode ser considerado um ruído e é por isso que o código dos 

motores de busca sugerem correções. 

O código do motor de busca varre o conteúdo do site e analisa o comportamento do 

usuário, mas a questão é que tudo dependerá de como o código faz essa leitura. Nesse sentido, 

o código não é necessariamente um ruído, mas para que a mensagem de um anunciante chegue 

da forma desejada ao usuário é preciso minimamente compreender como esse código funciona 

a fim de se evitar fracassos. 

 Assim, pelo grande teorema da teoria de Weaver (1977), se a capacidade de transmissão 

de um canal (que opera com ruídos) for igual ou maior ao número de mensagens possíveis de 

uma fonte, essa transmissão pode ocorrer com o mínimo de erros. Do contrário, não haveria 

código que reduzisse a frequência de erro.  
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Nesse ponto encontramos dificuldades em seguir adiante com a TMC, pois ainda que 

pensar em uma redução de possibilidades da fonte e o controle de ruídos possa ser útil para 

pensar em uma comunicação intermediada por um mecanismo de busca, os códigos desses 

motores, como visto historicamente, se afastaram de um aspecto apenas quantitativo e cada vez 

mais eles buscam dar conta do aspecto qualitativo. Além disso, quando falando de usuários 

como destino, espera-se uma atitude deles. Essa atitude pode contribuir para que a comunicação 

seja diferente. Ele pode, por exemplo, pular da página de resultados 1 para a página 3 ou mesmo 

nunca sair da página 1 e somente alterar sua pesquisa.  

Segundo Rodrigues (2014), pesquisador da filosofia da ação, “sem uma teoria da 

informação que lide com significado, torna-se difícil explicar a maneira pela qual uma 

alternativa de ação é selecionada”. Assim, não seria possível dar conta dos significados 

presentes no comportamento contínuo dos anunciantes em produzir conteúdo e o do usuário em 

pesquisar e clicar, ambos carregados de significados. Contudo, como sublinha Jakobson, 

 
De fato, os lingüistas têm muito a aprender da teoria da comunicação. Um processo 

de comunicação normal opera com um codificador e um decodificador. O 

decodificador recebe uma mensagem. [...]. É a partir do código que o receptor 

compreende a mensagem. A posição do lingüista que decifra uma língua que não 

conhece é diferente. Ele tenta deduzir o código da mensagem: dessarte, ele não é um 

decodificador, é o que se chama um criptanalista. O decodificador é um destinatário 

virtual da mensagem. [...]. É evidente que os lingüistas devem explorar a técnica dos 

criptanalistas; e, naturalmente, quando nos servimos durante muito tempo de uma 

técnica, acabamos por acreditar que é o procedimento normal. Mas em verdade um 

método desses representa apenas um papel marginal e excepcional na comunicação 

comum, e a tarefa do lingüista é começar como criptanalista para acabar como o 

decodificador normal da mensagem. Seu ideal é tornar-se semelhante a um membro 

da comunidade lingüística estudada (JAKOBSON, 2007, p. 23). 

 

 

Portanto, se a TMC abriu o conhecimento para compreender a comunicação e a troca 

mecânica de mensagens, é preciso pensar também em um sistema cultural.  Para pensar o campo 

do significado, na próxima seção, iremos recorrer aos conceitos da antropologia para promover 

uma discussão sobre modelos informacionais e modelos significacionais.  

 

 

2.3 A ANTROPOLOGIA E O GERENCIAMENTO DE SIGNIFICADOS 

 

2.2.1 As contribuições de McCracken: transferência e gerenciamento de significados 

 

 
A antropologia estrutural forneceu um esquema teórico para esse estudo, e diversas 

ramificações, como as antropologias da arte, do vestuário, da moradia e da cultural 
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material, forneceram áreas de investigação específicas. Por conta desses esforços, há, 

hoje, um entendimento teórico claro da maneira como os meios linguísticos e 

especialmente os não linguísticos expressam categorias culturais (Barthes, 1967; 

Saussure, 1966; Levi-Strauss, 1963, p. 116; Sahlins, 1976) (MCCRACKEN, 2007, p 

102).  

 

 

Mello (1982) nos dirá sobre os esforços da antropologia para compreender os sistemas 

de classificação das diferentes culturas e as categorias pelas quais as pessoas dão sentido ao 

mundo. Dentro de sua problemática, a Antropologia se depara com determinadas 

especificidades que, por vezes, culminam em subcampos. A relação entre pessoa-objeto é um 

desses subcampos considerado por McCracken (2003).  

McCracken (2003) analisa os estudos de diversos pesquisadores como Douglas e 

Isherwood (2003) e Baudrillard (2007), que analisam a comunicação de significados culturais 

através dos bens de consumo. Para Rocha (2010), essa comunicação é transmitida, 

primordialmente, através da publicidade. McCracken (2003), no entanto, procurou demonstrar 

à sua época, que os significados estavam em constante movimento, o que considerava falho na 

abordagem dos outros pesquisadores. Sua ideia era de que os movimentos aconteciam em três 

localizações (Figura 13): da cultura para os bens e dos bens para o indivíduo.  

 

Figura 13 - Movimento do significado. 

 

Reproduzido de McCracken (2003, p. 100) 

 

A primeira localização, o “Mundo culturalmente constituído” considera a cultura como 

o plano de ação da atividade humana, ela “constitui o mundo suprindo-o com significado” 

(MCCRACKEN, 2003). Este significado pode ser caraterizado pelas categorias culturais 

(pessoas, atividade, espaço, tempo) - que segmentam o mundo em parcelas discretas - e pelos 
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princípios culturais (ideias orientadoras do pensamento e da ação) – que permitem a 

perfomatização da segmentação. A transferência do significado para os bens se dá pela 

publicidade e pelo sistema de moda, sendo este último de maior complexidade, pois dispõe de 

mais fontes de significados. 

A segunda localização são os bens de consumo, considerados pelo autor o “locus do 

significado cultural” (MCCRACKEN, 2003, p. 113). A transferência de significado para o 

indivíduo se dá pelos diversos rituais: de troca, de posse, de arrumação e de despojamento. Em 

suma, o ritual é “uma oportunidade para afirmar, evocar, assinalar ou revisar os símbolos e 

significados convencionais da cultura (..) [e], sob a forma do clássico ‘rito de passagem’, é 

usado para promover um indivíduo de uma categoria cultural de pessoa para outra” 

(MCCRACKEN, 2003, p. 114).  

A terceira localização são os consumidores individuais. Os objetos suprem os indivíduos 

com materiais culturais que irão orientar suas ideias. Contudo, esse processo de se 

autocontemplar pode dar errado. “Muitos indivíduos buscam nos bens tipos de significado que 

não existem aí” (MCCRACKEN, 2003, p. 120). 

O marketing também aparece na obra de McCracken (2012) por meio de uma reflexão 

sobre a criação de valor e de sugestões da maneira pelo qual o marketing poderia usar esse valor 

de modo mais sistêmico. O produto receberia transferência de significado vindo da cultura por 

meio tanto da publicidade, do design da loja, de catálogos, de websites, do marketing; como 

por meio da televisão, de revistas, de jornais, da moda, das novelas, dos filmes, de tendências 

e outros.   

Sua análise se volta para ao esquema de marketing de “Schematic of Marketing Process” 

(1998) de Robert Dolan e como o significado entraria em cada parte desse esquema: na análise 

da companhia, da concorrência, dos colaboradores, dos clientes, da segmentação, da seleção de 

mercados-alvo, do posicionamento de produto e serviço e no mix de marketing (produto, preço, 

canal e promoção). Serão sublinhados agora apenas alguns pontos que foram considerados mais 

pertinentes para esse trabalho. 

McCracken (2012, p. 193) nos dirá que “temos recorrido aos métodos etnográficos para 

determinar essas necessidades [de significado], mas uma abordagem mais sistemática do papel 

dos significados no valor abre a possibilidade de métodos mais precisos e mais quantitativos”. 

O gerenciamento de significado é crucial para que a empresa possa se adaptar a volatilidade 

dos mercados. A segmentação de mercado deve ser uma segmentação de significados: é preciso 

entender os significados culturais que preocupam os clientes mais do que segmentá-los por 

demografia ou por estilo de vida. 
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A análise sobre o mix de marketing de McCracken (2012) fornece perguntas valiosas 

que qualquer empresa deve fazer. Comparando produtos a baldes de significados, o autor 

questiona: “Quais tipos de baldes um produto ou marca representa?”, “Como eles se cruzam?” 

“Como interagem?” (MCCRACKEN, 2012, p. 197). A área-chave para o pesquisador é a 

possibilidade de trabalhar com multiplicidade de significados. 

O canal envolve distribuição, espaço físico de vendas e outras questões. “Às vezes o 

varejo é o local onde os significados da marca morrem” (MCCRACKEN, 2012, p. 200). O autor 

considera que este, talvez, seja o motivo pelo qual as lojas de departamento cederam espaço 

para butiques das marcas.  

 

Às vezes é possível fornecer e controlar melhor os significados através das páginas de 

um catálogo bem planejado do que na loja de varejo comum. [...]. Essa é, penso eu, 

uma das questões que torna o comércio pela internet tão promissor. Com a chegada 

da banda larga deveria ser mais fácil gerenciar o significado no on-line do que no off-

line (MCCRACKEN, 2012, p.200). 

 

 

O momento do consumo é, segundo McCracken (2012), a última oportunidade para o 

gerenciamento de significado. Nesse sentido, o autor sugere uma pesquisa em como o varejo 

cria significados e uma pergunta que se faz é como uma estratégia de gerenciamento de 

significado distribui tarefas para os diversos instrumentos e instituições de mercado.  

 

 

2.2.2 A importância dos dados para a cultura de métricas na Amazon 

 

A Amazon é uma empresa americana, fundada em 1995, por Jeff Bezos, que iniciou 

suas atividades vendendo livros pela internet. Hoje, a varejista é a maior do mundo e conta com 

diversos tipos de produtos: de livros a peças automotivas. A Amazon americana 

(www.amazon.com) entrega determinados produtos para diversos países, mas em alguns, como 

no Brasil1, já possui uma filial (www.amazon.com.br), ainda que limitada a produtos digitais e 

livros físicos. A empresa também possui um Marketplace onde outros comerciantes podem 

vender através do seu site, ficando a cargo deles a entrega dos produtos.  

                                                 
1A Amazon iniciou suas atividades no Brasil em setembro de 2012 (LANDIM, 2014), com a venda de produtos 

em formato eletrônicos (filmes, música, livros, etc.). Em agosto de 2014 passou a vender livros físicos 

(BARABOSA, 2014).  
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É possível apontar a maturação tecnológica dos processos da Amazon nos últimos sete 

anos através do SEC Filing - relatório de demonstração financeira para investidores -, publicado 

em seu site. Em 2008 a empresa dizia: 

 

Nós trabalhamos para ganhar fidelidade promovendo funcionalidade ‘fácil-de-usar’, 

processos rápidos e confiáveis, atendimento rápido ao cliente [...] e um ambiente 

confiável de transações. As principais características dos nossos websites incluem 

editoriais e opiniões dos clientes; informações do fabricante sobre o produto; Páginas 

da Web adaptadas às preferências individuais, tais como recomendações e 

notificações; tecnologia 1-Click ®; (...) e a capacidade de visualizar páginas e citações 

internas selecionadas e pesquisar todo o conteúdo de muitos dos livros que 

oferecemos por meio das funcionalidades ‘Olhe por dentro do Livro’ e ‘ Busque 

dentro do livro’. A nossa comunidade de clientes on-line também produz um rico 

conteúdo, incluindo análises de produtos, listas de recomendação online, listas de 

desejos, guias de compra, e registros de casamentos e nascimentos (AMAZON, 2008). 

 

 

Grande parte do sucesso da Amazon vem do seu esforço para que os consumidores 

façam sempre novas compras. A empresa também conseguiu fazer das páginas dos produtos 

verdadeiros fóruns de discussão feitos pelos consumidores compartilhando suas opiniões. Em 

2008, a participação dos consumidores, as informações detalhadas sobre disponibilidade de 

estoque e estimativas de prazo de entrega, as opções para entrega acelerada, bem como 

notificações de remessa de entrega eram o grande diferencial de outras plataformas de e-

commerce. Em 2014, diversas funcionalidades foram incorporadas ao site (algumas ainda não 

disponíveis no Brasil). O SEC Filing 2014 da empresa informa: 

 

Nós nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes os preços mais baixos através 

de ofertas diárias de produtos e frete; e para melhorar a eficiência de nossas operações, 

para que possamos continuar a baixar os preços para os nossos clientes. Nós também 

fornecemos funcionalidade ‘fácil-de-usar’, processos rápidos e confiáveis, 

atendimento rápido ao cliente. Além disso, nós oferecemos o Amazon Prime, um 

programa de adesão anual que inclui o transporte gratuito e ilimitado a milhões de 

itens, o acesso ilimitado a streaming de milhares de filmes e séries de TV, e acesso a 

centenas de milhares de livros para emprestar e ler gratuitamente em um dispositivo 

Kindle. Nós realizamos as encomendas através de diversos caminhos, incluindo a 

América do Norte e centros de distribuição e armazéns internacionais, através de 

acordos de cooperação e terceirização em alguns países, e também de distribuição 

digital. Nós operamos centros de atendimento ao cliente em todo o mundo, que são 

complementadas por acordos de cooperação (AMAZON, 2014). 

 

A Amazon Prime é um serviço pago anualmente por frete grátis nas compras que se 

qualificam para tal, um serviço que visa também à fidelização de clientes. Sua operação em 

produtos digitais também maturou bastante desde o lançamento do Kindle – seu dispositivo de 

livros digitais -, em 2007, até seu sistema de biblioteca virtual, em 2011, onde também por um 

preço pago anualmente, os consumidores podem alugar livros.  
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Uma rápida análise sobre essa maturação oferece uma visão clara de que a Amazon quer 

que seus consumidores interajam de todas as formas com seus produtos e serviços. E essa 

interação gera milhares de dados sobre cada um deles. Em 1997, o então fundador e CEO da 

Amazon, Jeff Bezos, definiu que a empresa teria uma cultura de métricas (CHAFFEY, 2009). 

Marcus James, ex-editor sênior da empresa, publicou um livro sobre a Amazon em que faz o 

seguinte relato: 

  

Lá se foram as aproximações imprecisas dos grupos focais e os achismos do 

departamento de markerting. Uma empresa como a Amazon poderia (e fez) gravar 

todo e qualquer movimento que um visitando fazia, todo e qualquer clique do mouse. 

Com os dados amontados em pilhas e cadeias, você pode desenhar todos os tipos de 

conclusões sobre sua natureza quimérica, o consumidor. Nesse sentido, a Amazon não 

era apenas uma loja, mas um repositório imenso de fatos. Tudo que precisávamos 

eram as equações corretas para nos ligar a eles (MARCUS, 2004). 

 

 

Diversas ferramentas foram desenvolvidas para criar essa cultura. A cultura de métricas 

também permitiu uma abordagem orientada de testes onde, por exemplo, em um lançamento de 

nova página no site, é possível dar tratamento diferenciado a determinados visitantes e medir 

uma série de parâmetros como unidades vendidas, tempo de sessão e outros. No entanto, ao 

longo prazo determinados testes podem sofrer vieses com a evolução da experiência do usuário, 

que pode mudar sua forma de navegação e, portanto, a Amazon sabe que suas ferramentas 

devem ser constantemente desenvolvidas e atualizadas (CHAFFEY, 2009). 

A Amazon também foi pioneira no sistema de recomendações do tipo “pessoas que 

compram o produto X, também compraram o produto Y”. Além disso, há outra do tipo “clientes 

que procuraram por X, compraram Y”. Um desafio, segundo Marcus James (2004) é trabalhar 

com os milhões de dados de consumidores, milhões de produtos e recomendações feitas em 

tempo real.  

As técnicas de publicidade incluem publicidade paga em canais como o motor de busca 

da Google, técnicas de SEO (otimização de conteúdos dos sites para obterem melhores posições 

nos motores de busca), além de acordos com outras lojas que não competem com ela na internet 

onde trocam peças publicitárias (folhetos da Amazon nas lojas e banners dos parceiros no site 

da Amazon) (CHAFFEY, 2009). 
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2.2.3 Big data e métricas: A construção do conhecimento sobre o consumidor  

 

Como supracitado, reconhece-se que as mudanças são, mais propriamente dito, 

maturações técnicas do que linearmente inovadoras. O que sublinhamos aqui é a capacidade do 

big data lidar com formatos não estruturados de dados e que possuem fluxo constante de dados, 

diferentemente das técnicas de inteligência analítica de dados. O big data possui um método 

diferente do segundo, a máquina aprende e gera produtos. Na análise tradicional, o método é 

baseado em hipótese e seu objetivo é dar suporte ao processo decisório interno (DAVENPORT, 

2014). 

O big data se refere não somente ao grande volume de dados, mas também ao esforço 

de desenvolver sistemas que transformem esses dados em conhecimento e valor. A questão 

norteadora dessa seção é como esses sistemas podem contribuir para o melhor gerenciamento 

de significados no fenômeno do consumo. 

As atividades de usuários na internet deixam rastros em, praticamente, a maior parte dos 

serviços oferecidos na rede (com exceção dos que prometem interação criptografada, onde os 

servidores não decodificam as informações sem uma senha). Isso ocorre principalmente através 

dos cookies que armazenam nosso comportamento online recente. Quanto mais buscas 

realizarmos na internet, quanto mais publicarmos em nossos perfis nas mídias sociais ou quanto 

mais procuramos por produtos em lojas virtuais, mais iremos fornecer informações para que 

empresas nos ofereçam produtos e serviços de acordo com nossos interesses.  

O Mundo dos Bens (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013) é uma proposição dos autores 

para a construção de uma ponte entre cultura e ciências econômicas.  Ao comentar sobre sua 

obra vinte anos após ser publicada originalmente em 1979, Mary Douglas (2007) conclui que 

“provavelmente não necessitamos de uma definição de consumo, mas realmente precisamos de 

uma teoria informativa da circulação de pessoas e bens”. O investimento da Amazon é 

proporcionar uma interação cada vez maior, seja do consumidor com a empresa ou entre seus 

próprios consumidores, através de comentários em produtos ou na troca de produtos.  

O que a Amazon vem desenvolvendo em seu sistema de recomendações, é na verdade 

uma tentativa do que Douglas e Isherwood já haviam dito anos atrás: “as pessoas usualmente 

compram o que veem que os amigos usam e desfrutam. Os contatos sociais não são aleatórios” 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013, p. 152). Para os autores, o homem precisa de bens para 

comunicar-se com os outros. Tanto as necessidades de consumo, como a de comunicação, são 

na verdade, uma só: o consumidor buscando informação sobre a cena cultural em constante 

mudança.  
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Portanto, os trabalhos de Douglas e Isherwood (2013) e de McCracken (2012) são 

valiosos para entender que, tanto uma abordagem de significados como uma abordagem 

sistêmica se fazem necessárias. Em McCracken (2003) e McCracken (2012) é possível perceber 

essa preocupação do autor em dar importância tanto a modelos informacionais quando a 

modelos significacionais do consumo. É justamente nesse cenário que sistemas como da 

Amazon trazem benefícios tanto para as empresas como para os estudos do consumo.  

Assim, no caso da Amazon, haveria uma via de mão-dupla: a empresa entende que as 

recomendações são eficientes na influência das compras e, ao mesmo tempo, é na sua 

capacidade de ter métricas que acompanhem os resultados dessa influência que seria possível, 

se tivermos o acesso ao “balde” de significados do produto, desenhar um mapa de comunicação 

entre os significados. A questão então seria entender a migração de significados, uma vez que 

tanto categorias como princípios culturais estão em constante mudança. 

Todos os pontos do esquema de marketing, discutidos por McCracken (2012), sejam os 

que foram nesse trabalho destacados ou não, trazem desafios ao gerenciamento de significados. 

Aqui cabe saber que, em todos os pontos, o marketing deve se esforçar para alcançar cada vez 

mais o que está “por trás dos dados” e também o que está “à frente” dos dados. Isto é, mais do 

que entender os padrões de consumo, é importante conhecer as categorias e princípios culturais 

que influenciam o fenômeno do consumo e, por sua vez, como o consumo irá influenciar as 

categorias e princípios culturais.  

Esse ensaio acredita que empresas como a Amazon avançaram muito no que tange 

conhecer o padrão de consumo e, portanto, ao se ter o histórico completo de seus consumidores 

e uma cultura de métricas eficiente, tanto o acesso ao que “está por trás” se torna mais fácil, 

ainda que não seja exato. Mas, como a própria Amazon já ponderou, seu sistema ainda precisa 

estar em constante desenvolvimento para acompanhar tanto o grande volume de dados como as 

interferências de comportamentos do consumidor, a exemplo da própria evolução da 

experiência com as tecnologias ofertadas pela empresa.  

Retomando a questão da compreensão de migração de significados temos que é 

extremamente fácil para um sistema de métrica observar que, por exemplo, os idosos estejam 

comprando produtos ligados à juventude. Mas ainda não é fácil identificar como um produto 

será decodificado por esses consumidores e, portanto, como os significados são “retirados” ou 

“incluídos” no balde. Um sistema que fosse capaz de predizer esse processo antes de sua 

ocorrência é que poderia responder com exatidão essa questão. Mas a exemplo do próprio 

sistema de recomendação da Amazon, o que os sistemas fazem é construir hipoteticamente 

possíveis cenários.  
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Quando McCracken (2012) sugere uma pesquisa em como o varejo cria significados e 

como uma estratégia de gerenciamento de significado distribui tarefas para os diversos 

instrumentos e instituições de mercado, mais uma vez podemos trazer a questão do big data 

para o cerne dessa discussão. A Amazon se utiliza de diversos caminhos para construir sua 

cultura de métricas. A publicidade paga em canais como o Google AdWords – o sistema da 

Google para exibição de anúncios baseado nas buscas dos usuários –, dá acesso a tantos 

milhares de outros dados que irão fazer parte do seu big data. Por conseguinte, mais uma vez a 

preocupação com banco de dados que construa conhecimento e não somente ofereçam ajuda 

em tomada de decisão se faz necessária para as empresas.  

 Se não podemos falar em inovações, podemos dizer que maturação tecnológica que 

acontece no comércio eletrônico amplia o horizonte da magia do consumo. Em sua essência, 

ela é a mesma, mas o consumo enquanto fenômeno ganha, a todo o momento, novas formas de 

se apresentar. Nas compras online, essas novas formas permitem, no entanto, uma estocagem 

gigantesca de dados. A tecnologia busca desenvolver métodos de análise que sejam capazes de 

descobrir e predizer conhecimento sobre consumidores e consumo. 

Para Everardo Rocha, a cultura representada pela Comunicação de Massa, “em geral, 

tem que falar a nossa língua [...]. Possui o nosso padrão de consumo, estilo de vestuário, 

habitação, arte, tecnologia, lazer, usa os mesmos objetos, [...]” (2012, p.185).  Será possível 

dizer que, quanto mais se desenvolve conhecimento sobre os consumidores através dos rastros 

digitais deixados por eles, o marketing será capaz, no futuro, de criar um mundo personalizado 

para cada consumidor? 

Essa reflexão pode ser extremamente perigosa, pois não podemos individualizar tanto o 

fenômeno a ponto de nos esquecermos das categorias e princípios culturais em McCracken 

(2003).   Por isso, ao mesmo tempo em que o ato de comprar online transfere o indivíduo 

fisicamente para um lugar privado, na internet esse fenômeno continua a acontecer em seu 

caráter social e cultural.  

As métricas da Amazon contribuem para traçar mapas de relacionamentos de 

significados de produtos, mas embasados no comportamento do consumidor ligado em seu 

computador, smartphone ou tablet. O que se percebe, no entanto, é que os métodos que se 

preocupam com as questões culturais e de significados (como a etnografia) e os modelos 

informacionais (que sistematizam comportamentos), ambos buscam a mesma resposta. 

Reafirma-se, portanto, a necessidade da coexistência de ambas as metodologias. 

Como observado na seção anterior, a teoria matemática da comunicação ou teoria da 

informação explicava os processos mecânicos de transmissão de informação, mas não dava 
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conta de explicar os sistemas culturais. Por outro lado, a antropologia busca a interpretação da 

cultura e dos sistemas semióticos em torno dela. Na próxima seção, investigaremos a semiótica 

da cultura e seus processos de dialogismo a fim de encontrar um espaço onde todos os sistemas 

científicos até aqui estudados possam ser articulados para definirmos uma metodologia que 

possa abarcar processos de comunicação complexos, tal como ocorre no ciberespaço. 

 

 

2.4 SEMIÓTICA DA CULTURA: UMA PONTE ENTRE LINGUÍSTICA E 

ANTRPOLOGIA 

 

Como visto nas seções anteriores, a linguística preocupou-se em estudar o campo das 

significações ou da produção de sentidos por meio das interações verbais. A semiótica, no 

entanto, passou a se preocupar com outros sistemas, não necessariamente verbais, mas 

igualmente produtores de mensagens. O campo dos signos e das significações, porém, é de 

grande interesse das ciências humanas em geral. O antropólogo Geertz (2008, p. 4) defende um 

conceito de cultura “essencialmente semiótico”. Segundo o autor, 

 

Como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis (o que eu chamaria símbolos, 

ignorando as utilizações provinciais), a cultura não é um poder, algo ao qual podem 

ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as 

instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser 

descritos de forma inteligível — isto é, descritos com densidade (GEERTZ, 2008, 

p.10). 

 

Portanto, a visão de cultura de Geertz (2008) é de um texto antropológico, o qual pode 

ser analisado para que se faça uma adivinhação dos significados, os quais, por sua vez, são 

vistos como uma ação simbólica. Mas antes de Geertz, a Escola de Semiótica de Tártu-Moscou 

(ETM), constituída nos anos 60 na Universidade de Tártu na Estônia, já pensava a cultura com 

texto. É possível dizer que são pesquisas que caminham paralelamente, mas conforme Machado 

(2003, p. 63), em um polo estão as “pesquisas específicas ao problema da diaologia cultural” 

de Lótman e Bakhtin, e, no outo polo, “está a investigação antropológica tentando dar conta da 

interpretação das culturas e de todo o processo semiótico que gravita em torno dela”.  

Segundo Lotman (2010, p. 31), cultura é “o conjunto de informações não hereditárias, 

que as diversas coletividades da sociedade humana acumulam, conservam e transmitem”. Isto 

é, a cultura não é hereditária e sim aprendida. Nesse sentido, a visão de cultura destacada por 

Lótman é muito próxima da antropologia: mesmo se estamos falando de cultura material, esses 
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objetos “por um lado, servem a objetivos práticos e, por outro lado, concentrando em si a 

experiência da atividade de trabalho precedente, eles se constituem um meio de conservação e 

transmissão de informações” (LOTMAN, 2010, p. 32).  

A ETM, segundo Machado (2003) recebeu influência de diferentes sistemas de 

pensamento: 

 

(i) Experiências teórico-criativas do século XX que consolidaram a arte do 

construtivismo russo e favorecem o surgimento de centros de pesquisa cujo objetivo 

era a construção de uma ciência da linguagem: o Círculo Linguístico de Moscou 

(fundado em 1914 por estudantes como R. Jakobson) e a Associação para o Estudo da 

Linguagem Poética (fundada em 1917 em Petrogrado, hoje Petersburgo, por 

estudantes liderados por Viktor Chklóvski).  

(ii) Estudos sobre eslavística, o folclore, as tradições mais antigas, como o legado do 

remoto Império Bizantino. 

(ii) Contudo, o contexto imediato dos conceitos de Tártu foi aquele trazido pela 

cibernética e pela teoria da comunicação e da informação. 

(iv) Também vale considerar que uma das coordenadas fundamentais da pesquisa 

semiótica de caráter sistêmico procede dos estudos comparativos fundados no 

binarismo. Aos antigos eslavos se atribui o hábito de examinar, numa única 

manifestação cultural, diferentes níveis de organização que reproduziam, entre si, 

pares de oposição binária (MACHADO, 2003, p. 31-2). 

 

Para entender a influência da TMC ou TI, é preciso observar que, como essa teoria não 

dava conta dos sistemas culturais, surgem os estudos sobre a teoria do conhecimento e a teoria 

geral dos sistemas (TGS), que procuravam estabelecer essa relação. A dinâmica dos diferentes 

sistemas é vista, pela TGS, da seguinte forma: “[...] o mesmo movimento que move o Homem, 

enquanto sistema vivo, a se adaptar ao ambiente natural, move os sistemas de signos produzidos 

por ele a se adaptarem às necessidades da cultura e se tornarem complexos, mais elaborados, e 

dar conta de uma organização social cada vez mais sofisticada” (VELHO, 2009, p. 253). 

Para Machado (2003) na abordagem sistêmica existe a tendência de pensar os modelos 

como interdependentes. “Segundo esse ponto de vista, a cultura é informação que precisa ser 

traduzida em alguma forma de comportamento graças ao qual é possível alcançar as relações 

entre os diferentes sistemas” (MACHADO, 2003, p. 31). 

 As teses de Lótman, Ivanov, Uspenskii, Piatgorskii e Toporov percebem o texto como 

unidade mínima da cultura. A ideia de texto vem da capacidade do homem de narrativizar, de 

criar texto, de “atribuir nexos e sentidos, transformando os fatos captados por sua percepção 

em símbolos mais ou menos complexos, vale dizer, em encadeamentos, correntes, associações 

de alguns ou de muitos elos sígnicos” (BAITELLO JÚNIOR, 1997, p.37).  Todos os produtos 

e manifestações culturais (como dança, pintura, cerimônia, etc.) são considerados texto. A 
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semiótica da cultura se movimenta no sentido de investigar esse universo simbólico, a 

“semiosfera”.  

Retomando à semiosfera, esta seria “um ambiente com elementos (códigos culturais) 

significantes, disponíveis de serem acessados (combinados), que vai dar condições às 

representações, sistemas de signos que vão dar suporte à reprodução e manutenção da cultura” 

(VELHO, 2009, p. 255).  Para Lotman (2010, p. 33) esses códigos culturais apresentam uma 

estrutura de grande complexidade em relação à estrutura da própria língua natural em que se 

constrói e, por isso, “é conveniente defini-los como sistemas modelizantes secundários”. Dessa 

forma, a língua natural irá corresponder aos sistemas modelizantes primários. É por conta desse 

conceito que podemos falar da ETM, semiótica russa ou semiótica da cultura, como um mesmo 

fazer acadêmico e o que os distancia de Bakhtin e seu logocentrismo centrado na palavra 

(MACHADO, 2003).  

Ainda conforme Machado (2003, p. 49-50), “embora o sistema linguístico tenha sido 

considerado de primeiro grau, ele não deixa de ser modelizante”. Essa noção surge da 

necessidade de “examinar suas linguagens no sentido de valorizar o potencial comunicativo de 

suas práticas, manifestações ou fenômenos” e de organização dos sistemas. E completa: 

 

Modelizar, contudo, não é reproduzir modelos e sim estabelecer correlações a partir 

de alguns traços peculiares. Implica antes a adoção de uma espécie de algoritmos cujo 

resultado mostre que o objeto modelizado jamais resultará numa mera cópia 

(MACHADO, 2003, p. 50). 

 

 A seguir, os pressupostos resumidos da ETM que foram destacados por Machado (2003, 

p. 54-55): 

 

1. Discussão do campo conceitual da cultura de um ponto de vista semiótico. Por um 

lado, trata-se de atenuar a oposição entre natureza e cultura; por outro, de enfatizar a 

dinâmica da passagem da não-cultura a cultura como relação de complementaridade. 

[..] 

 2. Interdependência como forma de eliminação das dicotomias a partir da valorização 

do paradigma interno das culturas suscetíveis de correlação. 

 3. Concepção do texto como unidade básica da cultura, e não do sistema linguístico. 

[...]. A cultura como texto implica a existência de uma memória coletiva que não 

apenas armazena informações como também funciona como um programa gerador de 

novos textos, garantindo assim a continuidade. 

4. Toda cultura pressupõe uma linguagem natural que funciona como modelo 

universal para os sistemas modelizantes da comunicação mais vasta. 

5. Texto é o conceito fundamental da abordagem semiótica porque nele é possível 

situar: a passagem da informação para texto; uma codificação; sistemas modelizantes 

de segundo grau. [..] 

6. A estruturalidade dos sistemas garante não apenas a organização interna mas 

também a desorganização externa (entropia) sem a qual nenhum dinamismo é 

possível. Nisso reside a importância da memória para a experiência futura em que o 

texto funciona como programa e como estímulo à policulturalidade. [...]. 
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7. O problema da tradução dentro de uma única tradição favorável, assim, à interação 

dos opostos. 

8. O funcionamento da cultura a partir das relações entre estruturas de diferentes 

sistemas. 

9. Tendências à diversidade e uniformidade como dois mecanismos básicos da cultura. 

 

Portanto, modelizar na semiótica da cultura pode funcionar como método de discussão 

e análise de diferentes representações contemporâneas (moda, jornalismo, publicidade), pois 

todas eles sofreram modelização, “semioticizaram” sócio-historicamente.  

 

2.4.1 Semiótica da Cultura aplicada à ciberpublicidade 

 

Em relação à Amazon, orientamos o caso com o pensamento de McCracken (2003), que 

procurou demonstrar à sua época, que os significados estavam em constante movimento e, 

portanto, sugere que há dois movimentos: da cultura para os bens e dos bens para o indivíduo. 

Não obstante, é por isso que a antropologia defende a construção de identidades por meio do 

consumo. A semiótica da cultura, ou russa, da ETM tem abordagem bastante próxima à da 

Antropologia; fala das relações entre cultura e significações e de semiosfera.  

No entanto, a semiótica da cultura pode fornecer-nos, por meio de seus pressupostos, 

uma análise em relação à memória criada em uma cultura do consumo.  Além disso, poderíamos 

partir da hipótese de que o comportamento do usuário modeliza a própria ferramenta disponível 

para suas compras no ciberespaço. Isto é, não só modifica a publicidade que lhe é apresentada 

como também sugere modificações na própria ferramenta. 

Quanto ao caso das técnicas de SEO, optamos pela metáfora do jogo de xadrez de 

Saussure na construção de uma linguística moderna, uma vez que toda linguagem tem uma 

estrutura. Por conseguinte, a semiótica da cultura e suas influências da TMC podem contribuir 

para pensar na relação entre linguagem humana e na linguagem das máquinas, uma vez que no 

ciberespaço os códigos de programação buscam dar conta da construção dos signos por meio 

da língua.  

Poderíamos partir da hipótese de que os motores de busca se movimentam no sentido 

de compreenderem não somente a língua humana, mas também o aumento de sua complexidade 

quando manifestada em sistemas secundários. A forma com que isso seria possível é através da 

memória. Como estamos falando de máquinas, é verdade que os grandes servidores da Google 

conseguem lembrar todas as buscas enquanto um usuário não consegue lembrar o que pesquisou 

no dia anterior. 
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CAPÍTULO 3 

 

A CIBERPUBLICIDADE OPERADA NOS MECANISMOS DE BUSCA: A 

TRANSFORMAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM LINGUAGEM 

 

No capítulo anterior, apresentamos diversas áreas da ciência que podem nos servir de 

referencial para entender os fenômenos da comunicação e da publicidade no ciberespaço. 

Trabalhamos com a linguística de Saussure, o código-ruído da TMC, o gerenciamento de 

significados de McCracken e semiótica da cultura da ETM.  

Nesse capítulo, buscaremos analisar os fundamentos dos mecanismos de busca e as 

ações de otimização orgânica (SEO) estendendo essa multidisciplinaridade, tendo como fio 

condutor: (i) a semiótica da cultura e a ideia de cultura como um conjunto de sistemas 

semióticos e modelizáveis; e (ii) a linguagem como atividade semiótica que seleciona e 

combina elementos, conforme define Roman Jakobson. 

O livro Escola de Semiótica de Irene Machado (2003) e o livro Semiótica Russa, 

organizado por Boris Schnaiderman (2010), já introduzidos no capítulo 2, são as duas principais 

referências para a semiótica da cultura ou semiótica russa em língua portuguesa publicadas no 

Brasil. Especialmente o capítulo 4, Metalinguagem do livro de Irene Machado e sua proposta 

de vocabulário básico de semiótica da cultura servirão de base para uma metodologia aqui 

proposta, de análise dos mecanismos de busca como sistemas modelizantes.  

A escolha por Roman Jakobson - e, especificamente, as obras Linguística e 

Comunicação do próprio Jakobson (2007) e O filme que Saussure não viu de Irene Machado 

(2007) -, apesar de arbitrária, tem como base dar seguimento às análises já feitas no capítulo 2 

pela linguística de Saussure e o próprio fato de Jakobson ter influenciado a ETM. Apesar de 

Jakobson ser conhecido por Haroldo de Campos como o poeta da linguística (MACHADO, 

2003, p. 13), nosso foco se dá no pensamento semiótico do autor.  

As duas áreas aqui mencionadas não aparecem hierarquizadas nesse trabalho, pelo 

contrário, é por meio do tema tratado que cada uma será evocada quando melhor responder à 

questão.  
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3.1 O SISTEMA MODELIZANTE DOS MECANISMOS DE BUSCA 

 

O que seria dizer que uma busca é orgânica? O pensamento inicial, muito 

provavelmente, seria dizer que se trata de uma busca natural ou que é própria do funcionamento 

do organismo em questão. Organismo o qual estamos chamando de mecanismo de busca ou 

motor de busca ou, simplesmente, buscador. Como supracitado, nos capítulos anteriores, essas 

ferramentas definiram como busca orgânica, as buscas que retornam conteúdos que são 

considerados mais relevantes para a consulta feita. Acompanhando esses resultados, outros 

conteúdos, considerados anúncios ou links patrocinados, são exibidos como oriundos de uma 

busca paga. No capítulo 1, justificamos a escolha da busca orgânica como o objeto de pesquisa. 

E os dois caminhos foram introduzidos na seção 2.1 do capítulo 2. Seguiremos agora por 

entender esse mecanismo como um sistema modelizante. 

O que está por trás dos buscadores são seus códigos que analisam as páginas e os 

documentos da web, estes por sua vez, também compostos por código. Mas essa afirmação, 

simplificada, não diz toda a verdade. Na verdade, os buscadores não conseguem “varrer” ou 

“vasculhar” toda a web e nem tão pouco o fazem toda a vez que alguém faz uma consulta. O 

tamanho real da web é desconhecido, mas a parte que os buscadores conseguem acessar é 

chamada de web visível e o restante (composto por páginas dinâmicas e conteúdos bloqueados) 

é chamado de web profunda (deep web). Bergman (2007) estima que esta web invisível para os 

buscadores seja pelo menos cem vezes maior do que a web visível. Os buscadores estão 

“varrendo” portando, algo por volta de 1% de toda a web. 

Uma vez entendido de onde vem esses dados, os mecanismos de busca encontram esses 

conteúdos, os analisam, investigam para quais outros conteúdos ele fornece links, que por sua 

vez também serão analisados e assim por diante. Uma vez rastreadas essas páginas, a análise 

sintática desses códigos irá recortar pedaços dessas páginas em grandes arranjos de unidade 

rígidas, isto é, eles serão indexados. Indexar é, portanto, armazenar essas informações através 

de mapas. “O primeiro passo nesse processo é construir um dicionário de termos. Esse é um 

imenso banco de dados que cataloga todos os termos significativos de cada página rastreada 

por um mecanismo de busca” (ENGE et al, 2012, p. 51). Toda vez que fazemos uma consulta, 

é nesse imenso banco de dados que o mecanismo faz efetivamente a busca.  

Alguns documentos não são também lidos por esses motores. Apesar de já existir 

tecnologia para leitura de imagens, como a ferramenta Google Goggles também mencionada 

no capítulo 2, essa leitura é feita pela observação de atributos como quantidade cores, traços e 

outros. Não é possível para um buscador dizer se uma imagem é uma personagem da Turma da 
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Mônica ou uma pintura do Carybé. Por outro lado, já existe tecnologia para leituras de textos 

presentes em imagens, o reconhecimento ótico de caracteres (OCR). Nesse caso, arquivos no 

formato PDF (Portable Document Format), antes somente indexados quando escritos em 

formato de texto, agora também são quando esses documentos apenas foram digitalizados de 

um livro por exemplo, e mantêm a característica de imagem (como uma foto do texto). De 

qualquer forma, em todos esses casos a leitura deve ser convertida para texto para que sejam 

indexados em seus bancos de dados.  

Dessa forma, o principal alvo dos buscadores são as páginas em formato HTML 

(HyperText Markup Language) que consiste em uma linguagem adotada como padrão mundial 

para exibição de textos e imagens na web. Essa linguagem é formulada por tags ou marcadores 

que estruturam esses documentos de forma a ter uma exibição padronizada nos navegadores. 

Esses marcadores contêm diversos atributos com seus respectivos valores: título da página, 

descrição de imagens, palavras-chave da página, links etc. Mas não são somente esses dados 

que interessam os buscadores. A conectividade semântica dos documentos também é analisada. 

Entende-se por conectividade semântica, palavras ou frases que são geralmente associadas 

umas às outras. Segundo Enge et al, “os mecanismos de busca constroem ativamente seus 

próprios dicionários para ajudá-los a determinar a relação existente entre certos termos de 

tópicos” (2012, p. 63). A Teoria dos Conjuntos Difusos e suas equações é uma das formas de 

se medir essa conectividade. Os mecanismos de busca se baseiam na ciência da recuperação da 

informação (IR) que possui diversas áreas como a lógica difusa, buscas booleanas, buscas por 

proximidade entre outros. 

Sublinha-se, no entanto, que esses buscadores estão em constante atualização e que a 

tecnologia já possui, por exemplo, buscas por comando de voz. O Google está priorizando 

também sites que tenham design responsivo, isto é, sites que adaptam seu layout de acordo com 

o dispositivo pelo qual se acessa a internet. Isto porque o acesso por dispositivos móveis 

aumentou significativamente, sendo que, em alguns países, ultrapassou o acesso pelo 

computador. No Brasil, o IBGE (2016) divulgou que em 2014 o acesso à internet via telefone 

celular ultrapassou o acesso via microcomputador. Para os propósitos desse trabalho, a 

investigação será feita nos fundamentos básicos dos mecanismos de busca, que nesse sentido, 

não difere entre smartphones e computadores, ainda que algumas tecnologias como a 

geolocalização sejam mais intensamente usadas nos celulares. 

 Diante de tais fatos, repletos de tecnologia, poderíamos retornar à pergunta inicial, mas 

agora reformulada: o que de fato seria natural em uma busca feita via mecanismos na internet? 

Os semioticistas russos herdaram o problema do “relacionamento entre natureza e cultura em 
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suas implicações no processo da semiose nas mais variadas esferas comunicacionais” 

(MACHADO, 2003, p. 24). Os primeiros estudos da Escola de Tártu-Moscou (ETM) foram 

marcados por uma semiótica sistêmica, refletindo na ideia de cultura como um conjunto de 

vários sistemas de signos, cada um com sua própria codificação. Poderíamos dizer que onde há 

linguagem, há problemas semióticos que precisam ser analisados. A semiótica da cultura lê o 

dinamismo da natureza como semiose. Nesse sentido, 

 

A oposição “cultura/natureza”, “criado/não-criado” representa, de igual modo, 

somente uma intepretação particular historicamente condicionada da antítese 

inclusão/não-inclusão. Ressaltemos que a antítese “cultura-civilização”, que 

prevaleceu na cultura russa no começo do século XX (A. Blok), considera a cultura 

como uma estrutura que é organizada, não pelo homem, mas pelo “espírito da música” 

e é, portanto, uma construção “primordial”. O indício “artificialidade”, por sua vez, é 

atribuído ao antípoda cultura-civilização (IVÁNOV, V. V; LÓTMAN, I. M; 

PIATIGÓRSKI, V. N; et al, 2007, p. 100).  

 

O ponto de partida é que o homem culturaliza a natureza ao pôr linguagem nos eventos 

que o cerca. Assim, cultura e natureza “se fundam num mesmo modelo operativo que é a 

produção de informação” (MACHADO, 2003, p. 2007). Portanto, o que procuramos perceber 

aqui é como seria possível observar o mecanismo de busca na internet como um sistema 

modelizante, isto é, do ponto de vista de um processo sígnico. Mesmo se tratando de um 

mecanismo feito por códigos binários, os buscadores transformam informação em linguagem. 

O que acontece nesses buscadores são operações constantes de tradução de um código 

para o outro, relacionadas às suas atividades de “varrer” a internet, organizar a informação por 

meio de dicionário, responder às consultas de usuários e novamente organizar em seus bancos 

de dados o comportamento dos usuários, que por sua vez será usado em outras consultas. O que 

se pretende nas próximas páginas, portanto, é defender a tradução feita por esses motores de 

busca ligada à recodificação e não, meramente, só a uma interpretação. A escolha por seguir a 

semiótica da cultura como metodologia de análise é que, diferente da semiótica de Peirce e 

Greimas que se lançam sobre os signos, essa escola investiga as relações entre os sistemas de 

signos da cultura. O que iremos investigar aqui é a atividade metalinguística dos buscadores – 

a atividade modelizante desse sistema.  

Não podemos nos esquecer agora de orientar nosso pensamento para a ciberpublicidade 

e entender como ela poderia exercer suas atividades nesses buscadores. Nesse sentido, espera-

se que o publicitário que atua no campo esteja produzindo conteúdos relacionados a serviços 

e/ou produtos. Isto é, iremos partir do pressuposto que haja produção de conteúdo para uma 

página web ou sites de mídias sociais, uma vez que esses conteúdos também são indexados 
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pelos buscadores. A otimização orgânica (SEO) é, portanto, o conjunto de ações e de princípios 

que publicitários devem perseguir para que os conteúdos de seus clientes (entendidos como 

marcas, empresas, produtos e serviços) cheguem aos usuários (entendidos como potenciais 

consumidores). Assim, a busca e suas diferentes perspectivas (marketing de busca, era da busca 

etc.) podem ser pensadas como atividade estruturante da sociedade informatizada e conectada.  

Para continuar esse estudo, será preciso, portanto, falar de alfabetização semiótica e 

modelização. Alfabetização semiótica era um dos principais tópicos das atividades acadêmicas 

da ETM, as quais destacavam a importância de se conhecer os códigos culturais. Códigos esses 

entrelaçados e que formam o tecido cultural, ou seja, o conjunto da própria cultura. Pensar nessa 

alfabetização é que faz a semiótica da cultura se diferenciar da teoria geral dos signos de Peirce, 

pois, como já mencionado, se deixava de teorizar sobre os signos e investigava-se a relação 

entre os sistemas.  

A alfabetização desenvolve, então, a competência semiótica. Irene Machado entende 

essa competência como “a capacidade de compreender sistemas semióticos como produtos da 

culturalização, isto é, como resultado da transformação da informação em linguagem” 

(MACHADO, 2007, p. 142).  Dessa forma, a apropriação do mundo, isto é, a sua culturalização, 

é feita por códigos (signos) que transformam esse mundo em texto e, por conseguinte, criam os 

sistemas e a linguagem. A modelização é a atividade que confere linguagem, isto é, 

estruturalidade a sistemas de signos. E é a competência semiótica, com um exercício dialógico 

de criação de linguagem, é que permite a atividade de modelizar.   

O que seve entender é que, nesse aspecto, tanto buscadores, como os ciberpublicitários 

devem ter capacidade de análise de códigos culturais para realizarem suas respectivas funções: 

respostas às consultas de usuários e produção de conteúdo que seja indexado por esses 

buscadores e encontrado por seus consumidores. Nas próximas seções iremos, portanto, 

analisar os fundamentos dos mecanismos de busca que permitem essas ferramentas operarem 

na semiosfera e constituírem linguagem por meio de seu sistema. O que irá guiar as próximas 

seções é o questionamento: em que medida o processo de modelização [dos buscadores e da 

ciberpublicidade operada nessas ferramentas], depende de um exercício fecundo da 

competência semiótica? 

O que se faz necessário, agora, é definir um ponto de partida para a análise. Nesse 

sentido, opta-se por definir o texto com que iremos trabalhar. O conceito de texto, é um conceito 

fundamental para a semiótica da cultura, sendo que:  
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O texto possui significado e funções globais (se distinguirmos a posição de um 

pesquisador da cultura daquela de seu portador; do ponto de vista do primeiro, o texto 

aparece como o portador de função global, ao passo que, da posição do segundo, ele 

é o portador de significado integral). Nesse sentido, o texto pode ser considerado como 

elemento primário (unidade básica) da cultura. A relação do texto com o todo da 

cultura e seu sistema de códigos é revelada pelo fato de que em diferentes níveis a 

mesma mensagem pode aparecer como um texto, como parte de um texto ou como 

um conjunto completo de textos" (IVÁNOV, V. V; LÓTMAN, I. M; PIATIGÓRSKI, 

V. N; et al, 2007, p. 105) 

 

O conceito é usado, portanto, em seu sentido semiótico. É aplicado tanto à língua natural 

(enquanto sistema modelizante primário), como qualquer artefato que tenha significado integral 

(“textual”), observando, contudo, que nem toda mensagem em uma língua natural é um texto 

do ponto de vista da cultura (enquanto sistemas modelizantes secundários). As mensagens 

consideradas pela cultura são aquelas que podem ser definidas como um certo gênero 

discursivo. Nas próximas seções, iremos trabalhar com o conceito de gênero discursivo. Por 

enquanto cabe entender que, nesse aspecto, publicidade é um gênero discursivo. E o que o 

trabalho está defendendo é justamente a existência de um fazer publicitário por intermédio dos 

mecanismos de busca, ainda que nem todos os signos sejam, necessariamente, mensagens 

publicitárias. De qualquer forma, qualquer mensagem que se deseja divulgar, deveria, em tese, 

seguir os mesmos princípios das ações publicitárias em buscadores. Sublinhando-se, outra vez, 

que a publicidade deve ser um conteúdo relevante (conforme a tríade interatividade-relevância-

experiência do grupo ReC) e, não somente, um discurso publicitário tradicional no intuito de 

apenas convencer algum tipo de transação, seja financeira ou de adesão a qualquer ideia.  

Dessa forma, identificou-se como “texto cultural”, a própria página de resultados (ou 

SERP, do inglês, search engine results page). A SERP contém diversos links que poderíamos 

interpretar como significantes de páginas web, que nos levariam aos objetos dessa página, numa 

perspectiva da teoria geral dos signos de Peirce, por exemplo. No entanto, a pesquisa não 

pretende teorizar em cima dos signos, mas sim entender o processo da busca e sua semiose 

capaz de transformar informação em linguagem publicitária. Com isso, reafirma-se, mais uma 

vez, a justificativa da escolha pela semiótica da cultura e pelo conceito de texto. A proposta é 

desmembrar suas partes para compreender a relação do texto com o signo, o problema do 

“emissor-receptor” e como a publicidade é inserida nesse texto por meio de ações de SEO. 
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3.1.1 A página de resultados como um hipertexto cultural 

 

A criação da web foi baseada nos chamados hipertextos, mas essa ideia não surge com 

a internet como o senso comum às vezes reproduz.  O conceito de “lexia” de Roland Barthes 

(1992) foi base para a obra Literary machines (1982) de Theodor Holm Nelson, o qual 

disseminou o termo hipertexto como escrita não sequencial e rede interligada de nós que os 

usuários acessam de forma não linear. Assim, em seu trabalho, Roland Barthes já desenvolvia 

a ideia de texto ideal em que: 

 

[...] as redes são múltiplas e se entrelaçam, sem que nenhuma possa dominar as outras; 

este texto é uma galáxia de significantes, não uma estrutura de significados; não tem 

início; é reversível; nele penetramos por diversas entradas, sem que nenhuma possa ser 

considerada principal; os códigos que mobiliza perfilam-se a perder de vista, eles não 

são dedutíveis (o sentido, nesse texto, nunca é submetido a um princípio de decisão, e 

sim por lance de dados); os sistemas de sentido podem apoderar-se desse texto 

absolutamente plural, mas seu número nunca é limitado, sua medida é o infinito da 

linguagem (BARTHES, 1992, p. 39-40). 

 

No ciberespaço a interação se dá através de interfaces gráficas e da navegação por meio 

links. Os links são os responsáveis pela criação de pontes entre um conteúdo e outro e, portanto, 

traçam o caminho por qual um usuário percorre na internet. É através de links que os 

mecanismos de busca podem recodificar a navegação de um usuário. A estruturalidade de uma 

linguagem “cibernética”, independente da estrutura da língua, é feita através desses ligamentos, 

os quais não são sequenciais, mas compreendem um sistema de interação e geram um caminho 

infinito, assim com a “lexia” de Roland Barthes.   

Nas páginas em HTML era possível “linkar” diversos conteúdos, internos ou externos a 

um site. Conteúdo aqui, porém, não era algo isolado de seus sites. Essa ideia de conteúdo mudou 

e, agora, eles são peças avulsas, que podem ou não estar ligados a um site específico. São os 

mecanismos de busca que organizam todos esses conteúdos. Assim, com os conteúdos isolados, 

esse trabalho entende link como ponte para qualquer conteúdo e, não somente, um endereço 

para uma página web .  

Tomaremos a palavra hipertexto transcrevendo seu significado para a ideia de hipertexto 

cultural. Entenderemos tal expressão como o texto por meio do qual os usuários interagem e 

acessam os conteúdos da internet e que sugere o caminho da navegação feita por usuários 

propulsionado por mecanismos de busca. Ao acessar os mecanismos de busca, o usuário recebe 

o SERP ou hipertexto cultural e faz a leitura de curtas descrições associadas a cada link e 

associam ao que estão procurando em um processo interpretativo. O foco desse trabalho está 
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na criação desse hipertexto cultural e, portanto, como já delimitado, seguiremos sem nos 

preocupar aqui com esse processo interpretativo, ainda que, sejam necessárias algumas 

considerações sobre os usos pelos usuários para que se possa compreender a semiose.  

Para Lotman (2010, p. 35), “peculiaridade substancial dos textos culturais é sua 

mobilidade semântica: um mesmo texto pode fornecer a seus diferentes ‘consumidores’ 

informações diferentes” (p. 35). Especialmente nos buscadores, os links que compõem o 

hipertexto cultural (ou a página de resultados) podem servir a mais de uma consulta diferente. 

Se alguém procura por “imóveis no Rio de Janeiro”, essa busca pode ser no intuito de se alugar 

uma casa, comprar um apartamento ou até mesmo um estudo da arquitetura da cidade. Nessa 

busca, um mesmo link pode aparecer para todas as consultas, no entanto, eles serão lidos e 

categorizados de forma diferente em cada uma das demandas.  

 Portanto, ao assumir a SERP como um hipertexto cultural, estamos considerando que 

ele pode ser codificado de alguma maneira. A investigação semiótica busca reconstrução dessa 

codificação. Especificamente nosso interesse é, então, entender a ações de SEO sob ótica dessa 

investigação, uma vez que os ciberpublicitários precisam construir conteúdos que sejam 

indexados por esses mecanismos e, portanto, codificados por eles até se transformarem em links 

nos hipertextos culturais.  

 Quanto à relação entre texto e signo, o texto pode ser um signo integral ou ser uma 

sequência de signos. O cinema e a televisão, por exemplo, podem ter caráter primário e ser 

divisível, não em signos, mas em características diferenciais. Para uma página de resultados 

escrita como a dos buscadores, iremos trabalhar com a ideia de que uma cadeia de símbolos 

discretos, os links, são designados como elementos do código ou do algoritmo do mecanismo 

de busca.  

 Dessa forma, decompomos o primeiro elemento do hipertexto cultural: os links. É 

através do link que usuários são direcionados ao conteúdo ou alguma página web. É também 

através da interação com esse link que se mede, por exemplo, a taxa de conversão, isto é, para 

determinado número de impressões – a forma como o Google nomeia os links que são exibidos 

na tela do usuário – quantos cliques foram feitos e, portanto, foram direcionados ao conteúdo. 

A análise de links é, portanto, fundamental para o marketing e para a ciberpublicidade. Ao 

conseguir que seu link apareça nos buscadores, o ciberpublicitário teve êxito em ser achado 

pelo buscador. Seu nível de sucesso, no entanto, irá depender da posição em que seu link aparece 

e da taxa de cliques.  

 



70 

 

3.2 ANÁLISE SEMIÓTICA APLICADA AOS MOTORES DE BUSCA E AO SEO 

 

3.2.1 Links como signos do hipertexto cultural  

 

Assim, o que as pessoas tecem a partir das fibras da internet são armadilhas que usam 

para capturar tipos particulares de surfistas passantes. Essas armadilhas exigem um 

desenho que atraia interesse, atenção e consideração, e, por meio disso, que seduza suas 

vítimas específicas” (MILLER, 2013, p. 168-9).  

 

O que Daniel Miller – referência em antropologia digital – entende, é que a internet seria 

melhor compreendida não como uma tecnologia, mas sim como uma plataforma que permite a 

criação de tecnologias, as quais serão usadas para fins particulares. O que faz, portanto, dessas 

tecnologias, gêneros culturais. Seu pensamento segue por meio do apelo estético de sites, mas 

podemos entender os buscadores da mesma forma. A forma como um usuário faz uma consulta 

irá definir (em conjunto com os algoritmos) quais links de determinados conteúdos serão 

exibidos (ou impressos) na tela. Portanto, a usabilidade do usuário irá modificar constantemente 

os caminhos pelos quais ele percorre. No entanto, é papel do ciberpublicitário investigar e tentar 

prever esses movimentos, por exemplo, investigando as palavras-chave pelo qual seu público 

mais pesquisa. Antes, porém, de chegarmos às palavras-chave, cabe uma investigação da 

análise de links e entender esses símbolos como alvo da ciberpublicidade operada em motores 

de busca.  

Poderíamos pensar em uma espécie de sinceridade dos links. Links sinceros são aqueles 

que levariam o usuário de fato a conteúdos que os interessam. Portanto, um link sincero é o 

desejável para a publicidade. Da mesma forma que a publicidade tradicional em um comercial 

de televisão promete algo e ao comprar aquele produto, o consumidor verifica sua sinceridade, 

os links são como chamadas para determinado conteúdo em que o usuário irá verificar ao 

acessar esse link se aquele conteúdo entrega, de fato, o que ele buscava. Nesse sentido, imagine 

uma empresa alimentícia que possui receitas em seu site. Se ao ser acessada uma de suas 

páginas, esse site entregar um conteúdo que deixe o usuário satisfeito, muito provavelmente, ao 

reconhecer o seu endereço (domínio) em outro link de outra consulta, ele irá confiar naquele 

link e em sua sinceridade.  

Contudo, essa equação ainda é mais complexa quando se percebe a estatística da taxa 

de cliques recebidos pelos dez primeiros links na SERP de uma busca orgânica. Na figura 14, 

é apresentado um gráfico comparativo entre a porcentagem de cliques nas dez primeiras 

posições entre dois buscadores: Google e Bing. A pesquisa foi feita com mais de seiscentas 

palavras-chave (McGEE, 2011). 
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Figura 14 - Taxa de cliques nos 10 primeiros links de uma busca orgânica. 

 

Reproduzido de McGEE (2011) 

 

É possível perceber que, no caso do buscador do Google, o mais usado, 52% dos cliques 

são feitos nas dez primeiras posições, sendo que metade desse percentual está concentrado nas 

três primeiras posições. Isso significa que a tendência é que as primeiras páginas recebam mais 

cliques e que quanto mais longe das primeiras posições, menor a chance de um usuário clique 

no link. Isso é muito significativo para termos que têm como resposta milhares de links 

divididos em dezenas de páginas. Por esse motivo a otimização orgânica se torna a estratégia 

para que os sites busquem as primeiras posições.  

Entenderemos os links como os signos da página de resultados ou SERP. No entanto, a 

vizinhança de links de uma página ou site é decisivo para o sistema de classificação dos 

mecanismos de busca. Isso quer dizer que na presente pesquisa a ideia de link deverá ser 

compreendida de duas formas. A primeira, aqui apresentada, como signo e, portanto, criado 

pelo sistema modelizante do mecanismo de busca. O signo que faz a ponte com os significantes 

e significados presentes nos conteúdos que, se espera, seja de interesse do usuário.  

Por outro lado, uma página possui relação com outros conteúdos e essas relações são 

materializadas, por sua vez, através de links. Isso é, para criar seus links (que sugerem páginas 

de conteúdo para responder a demanda de uma busca), o mecanismo de busca analisa os links 

e a vizinhança de links desses conteúdos para classificar e hierarquizar os resultados. 
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3.2.2 O alvo da ciberpublicidade: marketing links 

 

Os algoritmos do Google têm como base de classificação das páginas e dos conteúdos, 

dois conceitos: relevância e importância. É com base nesses dois conceitos que a ferramenta, 

então, se define como orgânica. Sendo que: 

 

Relevância é o grau até o qual o conteúdo dos documentos retornados em uma busca 

é compatível com a intenção e os termos dos usuários. A relevância de um documento 

aumenta se a página contém termos relevantes para a frase consultada pelo usuário, 

ou se os links com a página vierem de páginas relevantes e utilizarem um texto-âncora 

relevante (ENGE at al, 2012, p. 52).  

   

E que, 

 

Importância se refere à importância relativa, mediada por meio de citações (o fato de 

um trabalho fazer referência a outro, como ocorre frequentemente em documentos 

acadêmicos e comerciais) de um determinado documento que combine com a consulta 

do usuário (ENGE et al, 2012, p. 52). 

 

Nesse aspecto, relevância relaciona-se aos documentos compatíveis com a busca e a 

importância com a hierarquização na página de resultados, isto é, quem aparece em primeiro, 

em segundo, em terceiro e assim por diante. Poderíamos perguntar: é orgânico que as buscas 

tenham como resultados somente conteúdos relevantes e importantes? Em ambos os casos, 

mesmo relevância sendo relacionada também ao conteúdo, a (boa) relação com outros 

conteúdos é um fator decisivo.   

O conceito de links como forma de medir a importância tornou-se popular quando o 

Google implementou o algoritmo de PageRank. O fundamento básico do algoritmo é de que o 

link fornece um voto editorial. No entanto, Eric Enge at al, observa que: 

 

à medida que os editores aprenderam sobre o poder dos links, alguns deles começaram 

a manipular os links usando uma variedade de métodos. Isso criou situações em que 

a intenção do link não tinha uma natureza editorial, e, por sua vez, levou a vários 

aprimoramentos do algoritmo” (ENGE at al, 2012, p. 335). 

 

Isso porque, entender o funcionamento básico do algoritmo, tornava possível que se 

manipulasse os links, permitindo também existência de um “mercado de links”. Isso fazia com 

que páginas que possuíam conteúdos menos relevantes para os usuários ou até mesmo sem 

compatibilidade alguma com os termos-chave, obtivessem posições melhores do que conteúdos 

realmente relevantes.  
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O algoritmo do PageRank é anterior à abertura do Google à publicidade e do início do 

seu sistema Google AdWords, introduzido nos capítulos anteriores. A tese do algoritmo está 

presente no mesmo artigo em que Sergey Brin e Lawrence Page (1998), inclusive, consideram 

que a publicidade traz vieses que podem distanciar os melhores resultados das demandas dos 

usuários. Apesar do algoritmo ter sido aprimorado em muitas formas que não são conhecidas 

por quem pratica as ações de SEO, já que o Google não publica e não permite que se conheça 

seus algoritmos, o fundamento básico contribui com os editores de sites e os ciberpublicitários 

na criação se suas estratégias. 

A tradução do título da seção do artigo de Brin e Page (1998) é: “PageRank: Pondo 

Ordem na Web”. O cálculo é feito por uma fórmula matemática que considera o número de 

citações (ou links) que aponta para o site que se deseja calcular o PageRank, valor que vai de 

zero a dez. Esse site, por sua vez também transfere parte do seu PageRank quando cita outros 

sites e, segundo o artigo, usualmente esse valor é de 85% do seu PageRank. No entanto, esse 

algoritmo, que só considerava a citação, pura e simplesmente, hoje considera outros aspectos 

como valor do texto-âncora, confiança e peso do link. Uma comparação é feita na figura 15. 

Imagine que uma página com PageRank de valor 7 transfira parte do seu PageRank a outra 

página na ordem dos 85%, transferindo, aproximadamente o valor 6. No algoritmo tradicional 

o PageRank da página que recebeu seria 6. Hoje, o valor não depende somente do PageRank e, 

portanto, um valor X conforme representado na figura.  

 

Figura 15 - Comparativo da transmissão de PR de links externos. 

 

Reproduzido de Enge at al, 2012  
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O texto-âncora é justamente o texto que materializa o link, isto é, o texto “clicável” que 

redireciona o usuário a outra página. Essa funcionalidade favorece a prática do Google 

Bombing, assim denominando práticas que tentam burlar o algoritmo do Google. O primeiro 

caso famoso foi do texto-âncora “miserable failure” (em português, grande fracasso) em 2004, 

quando vários sites (considerados como “brincalhões” pelo Google em 2005) usaram o termo 

para fazer a ponte com a página biográfica do então presidente dos Estados Unidos da América, 

George Bush. Assim, a página da Casa Branca aparecia nos primeiros resultados. Apesar do 

algoritmo, desde então, ter se aperfeiçoado para que isso não acontecesse, foi possível encontrar 

casos mais recentes, como em 2013, quando a busca por “kłamca” (em português, mentiroso) 

na Polônia retornava a página biográfica de Donald Tusk, primeiro-ministro do país à época 

(SLAWSKI , 2013).  A resposta do Google para o caso de Bush, em 2005, foi se explicar que 

não se tratava de uma posição política do Google, mas que eram relutantes em alterar os 

resultados para não penalizar a página em questão e a fazer desaparecer, conforme o seguinte 

trecho: 

Recebemos algumas queixas recentemente de usuários que assumem que isso reflete 

um viés político da nossa parte. (...). Nós não toleramos a prática de Googlebombing, 

ou qualquer outra ação que visa afetar a integridade dos nossos resultados de pesquisa, 

mas também somos relutantes em alterar os nossos resultados manualmente, a fim de 

evitar que tais itens não apareçam. Brincadeiras como essa podem ser uma distração 

para alguns, mas elas não afetam a qualidade geral do nosso serviço de pesquisa, cuja 

objetividade, como sempre, continua a ser o núcleo de nossa missão [tradução nossa]2 

(GOOGLE, 2005). 

 

Portanto, ainda que o algoritmo tenha se aperfeiçoado, segundo o próprio Google, casos 

como esse ainda acontecem. Como mostra Slawski (2013), em 2013, o Google também retornou 

como resultados possíveis para “miserable failure”, a página de Bush como resultados 

relacionados. O que demonstra, que, apesar de outros aspectos serem considerados na 

relevância e importância de uma página, os links ainda são decisivos para os resultados da 

SERP. 

Outros fatores, então, são considerados. As citações que uma página receba de um site 

com o tema relacionado ao seu, vale mais do que de um site de tema não relacionado. Portanto, 

                                                 
2 Texto original: We've received some complaints recently from users who assume that this reflects a political bias 

on our part. (…). We don't condone the practice of Googlebombing, or any other action that seeks to affect the 

integrity of our search results, but we're also reluctant to alter our results by hand in order to prevent such items 

from showing up. Pranks like this may be distracting to some, but they don't affect the overall quality of our search 

service, whose objectivity, as always, remains the core of our mission (GOOGLE, 2005). 
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se um site de serviços de gráfica, recebe links para seus conteúdos de um site relevante sobre 

mercado editorial, valerá mais do que receber links de um site sobre moda.  

 Recentemente também é utilizada a ideia de um site autoridade sobre determinado 

tema, no qual o algoritmo avalia a qualidade do link em uma determinada página. Um site não 

autoridade é considerado um “hub” quando aponta para um site autoridade de determinado 

tema. Negócios, por exemplo, como livros usados, deveriam se ligar a sites que são 

considerados autoridades em livros usados. O desafio para o ciberpublicitário é descobrir as 

autoridades para o assunto, pois nenhum mecanismo de busca informa quais são eles.  

A confiança se refere à segurança de um site e avalia a vizinhança de links, se estes 

também são de sites confiáveis.  O Yahoo! e a Stanford University propuseram em 2004 uma 

forma de avaliar manual humana e evitar a dependência de uma avaliação puramente 

algorítmica (ENGE at al, 2012, p. 342-343).  Atualmente para praticantes de SEO não existe 

uma forma de medir com exatidão a confiança, mas algumas ferramentas pagas fornecem 

estimativas. 

 Assim, avaliando esse ou aquele aspecto, os links, enquanto relações entre páginas, têm 

sido decisivos na classificação e hierarquização de páginas na SERP. Eles podem desempatar 

a relevância. Por isso, se alguém procura por um livro, o buscador por achar como igualmente 

relevantes dois sites, Amazon.com e Travessa.com.br, por exemplo. Se mais sites (e 

importantes) se ligam ao site Travessa.com.br, ele será vencedor. Dessa forma, o site 

Travessa.com.br, graças aos seus links (relações na internet), irá se tornar um link (signo) na 

SERP de um buscador.  

Para a ETM, o funcionamento de uma cultura não ocorre nos limites de qualquer sistema 

semiótico. Portanto, é preciso investigar as relações entre as estruturas de diferentes níveis. Três 

termos do vocabulário de Irene Machado (2003), podem ser úteis para compreender o processo 

semiótico dos links. 

Extraposição. “Implica o excedente, aquilo que está fora do campo visual mas que é 

parte dele se alcançado por um outro ponto de vista que lhe seja complementar” (MACHADO, 

2003, p. 159). Através de uma consulta, o usuário tem uma visão, por meio do hipertexto 

cultural, de algo que está fora de seu campo visual, mas que é alcançado por meio do ponto de 

vista dos buscadores. Da mesma forma, o buscador, quando analisa as relações entre as páginas, 

está transcodificando algo que está fora do seu campo visual, ou seja, medindo a importância 

de uma página por meio dessas relações, isto é, usando a vizinhança de link, para sugerir 

respostas. O ciberpublicitário deve compreender bem isso para que entenda o ponto de vista do 

usuário e forneça links sinceros, e também do buscador, trazendo boas relações para seu site. 
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Fronteira. É a “zona de liminaridade e espaço de transito, de fluidez, de contato entre 

sistemas semióticos” (MACHADO, 2003, p.159).  É visto por Lótman no contexto da 

matemática: “um conjunto de pontos pertencentes simultaneamente ao espaço interior e ao 

espaço exterior” (Lótman, 1996, p. 24, apud MACHADO, 2003, p. 160). “Difere, contudo, num 

aspecto: aquilo que está fora só pode integrar o espaço da semiosfera se for traduzido. Dentro 

e fora só existem enquanto modelização” (MACHADO, 2003, p.160). Isso sugere que não há 

delimitação e, portanto, a fronteira é uma espécie de filtro, explicado pelo conceito de 

Liminaridade. A ideia de fronteira é interessante para pensar que o buscador deve incorporar 

vários conteúdos, que são externos, a seus resultados internos. E o que está fora, só irá para 

dentro, se for modelizado.  

Liminaridade.  “Regime de tudo o que vive sob fronteiras no espaço dialógico. (...). Diz 

respeito à dinâmica do sistema que permite trânsito entre externo e interno” (MACHADO, 

2003, p. 161). Assim, cabe aqui ressaltar que, a análise se links, enquanto análise de relações, 

é, como visto, a principal forma com o que os buscadores modelizam a informação externa em 

linguagem interna na SERP, seu hipertexto cultural. Entretanto, pode-se pensar também como 

regime, outros fatores externos como a geolocalização (de onde o usuário faz a busca), que 

podem garantir resultados melhores quando equacionados com a análise de links. 

Dessa forma, é possível perceber que, análise de links é, do ponto de vista do buscador, 

uma atividade metalinguística, da qual ele precisa reorganizar os conteúdos em um hipertexto 

cultural que faça sentido para o usuário. 

 

 

3.2.3 Competência metalinguística: o sistema de classificação dos motores de busca 

 

Como visto no capítulo anterior na seção sobre a TMC, o código é visto como um 

sistema desordenado e entrópico, que abriga muitas possibilidades. A função do código, 

portanto, é combater a entropia e evitar os ruídos. A seleção e a combinação acontecem pelos 

processos de codificação e de descodificação. Na linguagem da máquina o código refere-se ao 

conjunto de instruções para operacionalizar a máquina, mas os resultados podem extrapolar 

essa operacionalidade. A possibilidades hoje do código binário bit, por exemplo, são maiores 

do que na época de sua criação. Isso devido à potencialidade que há no código por meio das 

infinitas possibilidades de combinações.  

A TMC, portanto, desenvolveu essa ideia de pensar no código como um sistema de 

probabilidades. Os próprios motores de busca têm seus códigos constantemente atualizados ou 
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reformulados. Desde o antigo processo de indexação até os atuais algoritmos, o que aconteceu 

foi justamente um aumento da possibilidade por meio dos códigos binários. Portanto, para 

praticantes de SEO, é importante pensar na constante mudança entre os códigos. 

Em Jakobson, “a vinculação entre código e mensagem situa-se na base da formulação: 

o código é a condição da mensagem” (MACHADO, 2007, p. 73). O circuito dialógico da 

linguagem, baseado no diagrama de Weaver, é proposto por Jakobson como produção de 

metalinguagem (figura 16). 

 

Figura 16 - Diagrama espacial da comunicação 
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. Reproduzido de Machado (2007, p. 64). 

 

Por um lado, a mensagem que um mecanismo de busca deseja fornecer em sua página 

de resultados depende do seu algoritmo. Seu algoritmo, no entanto, deve ser capaz de 

transcodificar informações externas em linguagem.  

Dois processos decorrem disso: um em que o motor de busca é receptor da demanda do 

usuário e o segundo, no qual ele é emissor de resultados e criador desses novos signos. Ao 

receber a demanda na língua natural do usuário, o buscador deve usar de um código para ler 

seu banco de dados através de algoritmos (língua computacional) e classificar resultados. A 

partir daí o mecanismo de busca se torna emissor, transforma seus resultados em signos (links) 

na SERP por meio da língua natural do usuário.  

Em todos esses processos, o código tem uma função metalinguística, isto é, de 

compreensão, da tradução de um signo em outro. A alternância de códigos (code-switching) 

alimenta a dialogia da linguagem e é nela que “reside a possibilidade de variação de mudança 

ou de mutação” (MACHADO, 2007, p. 73). O processo de alternância demonstra, portanto, o 

código como probabilidade. Os motores de busca devem trabalhar com o seguinte pensamento: 

“o que você quis dizer com isso?”. Enquanto são receptores de consultas, é com essa atitude 

que a linguagem computacional do mecanismo de busca trabalha. Eles devem ser capazes de 
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compreender o mais próximo possível a língua natural do usuário. O Google sugere, por 

exemplo, correções para palavras escritas com erros ortográficos e gramaticais.  

Enquanto emissores de signos, o buscador tem um código metalinguístico que possui 

cada vez probabilidades maiores de resultados diferentes e, portanto, o signo está sujeito a uma 

variação, que dependem de processos interativos (ou de sua semiose). “E a palavra é o signo 

que levou Jakobson a pensar o conceito semiótico de código” (MACHADO, 2007, p. 75). Toda 

vez que o buscador comunica algo, emprega, diferentemente, as palavras e produz diferentes 

textos. “É o conceito de legi-signo da teoria geral dos signos que evidencia a potencialidade de 

o código manifestar-se como invariante contra a qual as variações se sucedem” (MACHADO, 

2007, p. 75). Legi-signo é uma lei que tem valor de lei e faz do código 

 

um sistema convencional cujas transformações são previstas por um conjunto de 

possibilidades. Não se pode ignorar que, na estrutura do código linguístico, reside, a 

combinação de signans (significante) com o signatum (significado). É nesse contexto 

que Jakobson situa as propriedades fundamentais do código: a conservação e a 

mudança. Se a esta cabe a tarefa de abrir espaço para o imprevisível, àquela só é dada 

a capacidade de realização em regime de previsibilidade” (MACHADO, 2007, p. 75). 

 

Assim, por um lado, o código não é insensível à mudança e a seleção e combinação de 

palavras, dentro dos limites do código, possibilitam a liberdade de criar novos contextos. “Do 

ponto de vista do signo, o código é um sistema invariante que não pode ser pensado fora das 

variações” (MACHADO, 2007, p. 76). É através desse pensamento que podemos compreender 

as diferentes páginas de resultados para um mesmo termo de pesquisa. Ainda que o código 

permaneça o mesmo, os buscadores, contextualmente, criam diferentes combinações. Por outro 

lado, é dessa forma também que uma mesma página web pode servir a diferentes consultas.  

Dessa forma, agora podemos compreender as diferenças entre Saussure e Jakobson no 

que diz respeito à sincronia e à diacronia e o porquê Jakobson pode expandir nossa análise para 

um caminho mais efetivo quando falamos de mecanismos de busca. Como observado no 

capítulo anterior, Saussure propôs um método sincrônico – que considerava o funcionamento 

da língua em um dado momento – para além da linguística diacrônica já então estabelecida – 

que considerava as mudanças históricas. Tratam, portanto, de momento separados. Contudo, na 

semiótica da cultura, entender a língua como sistema exigiu perceber as invariações nas 

variações e, portanto, Roman Jakobson entendeu de forma diferente a distinção entre diacronia 

e sincronia na língua. 

Segundo Irene Machado (2007, p. 87), “o diferencial do conceito de Roman Jakobson 

surge da importância atribuída ao código”. No interior do código, toda mutação se configura 
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como uma semiose, onde decorre que: no código não há lugar para dicotomias e toda mudança 

é um fato sincrônico. Jakobson considerou, então, a língua como um “sistema de variantes sob 

o pano de fundo das invariações, em que o tempo é considerado dimensionamento do espaço” 

(MACHADO, 2007, p .87).  

 

É no conceito de sistema que se pode perceber tal funcionamento da noção de tempo 

como dimensão do espaço, manifestando, por conseguinte, o princípio da relatividade 

em sua introdução à noção do tempo dinâmico, em que a diacronia é localizada na 

sincronia, no corte sincrônico, como observara Jakobson. Um sistema pode ser 

percebido como a conjugação de simultaneidades e de sucessões (MACHADO, 2007, 

p. 87).  

 

O que muda em relação à Saussure é que sincronia e diacronia não são tratadas de forma 

separadas, mas complementares. Enquanto em Saussure o sistema linguístico é observado como 

um conjunto de diferenças, o pensamento de Roman Jakobson incorpora o princípio da 

relatividade nas mutações linguísticas e, portanto, “não se pode pensar o presente sem o 

passado, nem o futuro sem o presente” (MACHADO, 2007, p.89). 

Jakobson foi um dos linguistas que influenciaram a ETM e, dessa forma, seu 

pensamento também está presente na ideia de regras de redefinição (rewriting rules) de Ivánov, 

Lótman e Piatigórski, a qual podemos usar para resumir os pensamentos da seção anterior e dos 

aqui apresentados. Conforme essa ideia, “um elemento representado em um nível superior por 

um símbolo é expandido, em um nível inferior, para todo o texto”. (IVÁNOV, V. V; LÓTMAN, 

I. M; PIATIGÓRSKI, V. N; et al, 2007, p. 129). Essa é a visão por meio do qual os autores 

consideram que o funcionamento de uma cultura não ocorre dentro dos limites de qualquer 

sistema semiótico. É preciso, portanto, entender a tarefa de estudar as relações entre as 

estruturas de diferentes níveis. 

 No rewriting rules, “a ordem das regras que descrevem operações da síntese sincrônica 

do texto pode coincidir com a ordem do desenvolvimento diacrônico” e tanto “na descrição 

sincrônica quanto na diacrônica, dá-se preferência às regras vinculadas ao contexto, em que 

cada símbolo x é indicado um contexto A-B, no qual ele é reescrito como texto T” (IVÁNOV, 

V. V; LÓTMAN, I. M; PIATIGÓRSKI, V. N; et al, 2007, p. 129). Assim também podemos 

entender os signos do hipertexto cultural, dependentes muito mais do contexto, o qual será 

considerado como a relação, em determinado momento, da página (A) com os temos da consulta 

e os conteúdos da web visível. Portanto, temos que: 

  

link isolado  link na SERP [página-(consulta-internet)] 
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3.2.4 Reconstrução do hipertexto cultural: a pesquisa por palavra-chave  

 

Depois de pensar os links como os signos do hipertexto cultural, podemos, finalmente, 

discorrer sobre a menor parte desse processo: a palavra-chave. Deve-se, no entanto, entender 

palavra-chave como termos de busca e, portanto, podem ser únicos ou compostos.  

A pesquisa por palavra-chave é a atividade de mais alto retorno para o marketing 

praticado nos motores de busca. Essas palavras formam o campo semântico dos diversos setores 

e é através delas elas que as ações de SEO são determinadas, possibilitando a aprendizagem 

sobre o público-alvo e o gerenciamento de mudanças no mercado. Diferente da análise de links, 

em que as ações de praticantes de SEO são limitadas, a pesquisa por palavras-chave é uma 

atividade que fornecerá ao ciberpublicitário maior controle de suas ações.   

O conceito de “cauda longa” (do inglês, long tail) é especialmente interessante para 

pensar as ações de SEO. O termo foi popularizado por Chris Anderson (2004) em seu artigo 

The long tail. O autor discute a mudança da economia para nichos menores a exemplo da 

Amazon e Netflix, empresas que adotaram a estratégia de venda de maior variedade de produtos 

em quantidades menores em preferência à venda em maior quantidade de itens populares.  

 

Figura 17 - Demanda das palavras-chave nos motores de busca. 

 

Reproduzido de Enge at al (2012, p. 165). 

 

Da mesma forma, nos mecanismos de busca, a “cauda longa” das buscas contém 

diversas buscas exclusivas que somadas compõem a maioria da demanda feita por usuários nos 

motores de busca. Segundo Enge at all, “os termos de busca populares podem ser responsáveis 

por menos de 30% do total de buscas realizadas na Web” (2012, p. 164). Os demais 70% estão 

na “cauda longa”. Uma busca popular seria “cotação da bolsa de valores” e uma busca da cauda 
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longa seria “gráfico do mercado brasileiro em 2002”. Assim, quanto mais conteúdo específico 

uma página web tiver, o ideal é encontrar os termos da “cauda longa”. 

Os termos populares são facilmente encontrados em ferramentas de busca de palavras-

chave, como AdWords Keyword Tool e Traffic Estimator do Google, adCenter Keyword 

Generation Tool da Microsoft, Wordtracker, KeywordDiscovery, além dos bancos de dados de 

anúncios em mecanismos de busca como Google AdWords, Yahoo! Search Marketing e MSN 

adCenter.  Todas essas ferramentas são capazes de fornecer informações importantes para traçar 

a estratégia de campanha. Por exemplo, o Google Trends fornece estimativas de quais cidades 

e regiões foram feitas mais buscas para uma determinada palavra-chave. Outras pagas como 

Wordtracker e KeywordDiscovery fornecem dados interessantes, o primeiro, no entanto, conta 

com banco de dados de buscadores que possuem pouca participação no mercado. O segundo, 

obtém os dados de provedores de serviços de internet, isto é, não de buscas feitas por todos os 

usuários de um mecanismo, mas de um grupo de clientes desses servidores. Outras ainda, como 

a comSCORE, já utilizada como referência nessa pesquisa, monitora o comportamento de 

milhões de usuários que aceitaram participar dos painéis. Todas fornecem dados sobre 

concorrentes, o que é muito útil para traçar campanhas publicitárias: a partir do endereço 

eletrônico (URL) é possível descobrir as palavras-chave mais utilizadas pelo site do 

concorrente.  

Diferente do Google Trends, que utiliza dados do próprio Google, todas as outras não 

tem como fonte dados absolutos, mas sim estatísticos. Além disso são pagas, fornecendo apenas 

algumas ferramentas gratuitas como as funções que sugerem palavras-chave. Alternativas 

gratuitas também são a ferramenta para planejar palavras para campanhas do Google AdWords, 

supracitado no capítulo 2, e, também, as próprias sugestões no campo de pesquisa do 

mecanismo. Em relação ao primeiro, nota-se que as campanhas pagas podem fornecer 

informações relevantes de termais mais buscados e que melhor respondem o negócio da 

empresa e, assim, usá-las também na busca orgânica. Em relação à segunda, o Google colocou 

em seus buscadores também, um algoritmo capaz de sugerir termos ao digitar uma letra, uma 

palavra ou mesmo uma frase. A figura 18 ilustra a busca feita por “camisetas personalizadas” 

e apresenta uma sugestão de mais três termos, sendo uma delas “camisetas personalizadas rj”, 

provavelmente, pela busca ter sido feito na cidade do Rio de Janeiro. Assim, apesar de sugerir 

esses outros termos, ele não irá dizer quantas pesquisas foram realizadas em cada uma delas, 

mas é possível deduzir, por exemplo, que o termo “camisetas personalizadas online” é um termo 

mais buscado do que “camisetas personalizadas femininas”, pois aparece acima da outra. Ao 
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mesmo tempo, ele está sugerindo essas palavras aos usuários, que por sua vez, podem escolher 

um desses termos, reforçando a popularidade delas. 

 

Figura 18 - Termos sugestionados pelo Google. 

 

Busca realizada pelo mecanismo do Google em http://www.google.com.br 

 

Diferentemente, os termos da “cauda longa” de um determinado setor, normalmente 

“não é visível em nenhum dos principais serviços de pesquisa por palavras-chave” (ENGE at 

all, 2012, p. 164).  Em todas essas ferramentas, os termos populares são os que recebem 

destaque. Enge at al apresentam um método para os casos da pesquisa por termos da cauda 

longa. O processo básico é constituído pelos seguintes passos: 

 

1. Extraia de 10 a 50 frases de busca mais comuns que estão na cabeça do gráfico 

de distribuição referente à sua pesquisa por palavra-chave existente no setor. 

2. Busque cada termo no Google e Bing. 

3. Para cada página que estiver entre 10º e 30º melhor resultado, extraia o texto 

exclusivo e utilizável que está nela. 

4. Remova as palavras irrelevantes e filtre por tamanho da frase. 

5. Remova exemplos de termos/frases que já estejam em seu banco de dados de 

pesquisa por palavra-chave. 

6. Procure primeiro nos remanescentes mais comuns e passe um pente fino até 

onde julgar que valha a pena. (ENGE at al, 2012, p. 203) 

 

Em suma é um processo de reconstrução do hipertexto cultural, percebido, 

especialmente, no terceiro e quarto processo. A reconstrução de um texto é uma forma de 

análise semiótica da ETM, na qual, segundo Ivánov, Lótman e Piatigórski, “cada um dos níveis 

ou alguma combinação dos diferentes níveis poderia, em princípio, corresponder à 

recodificação do texto através de um mecanismo de produção” (2007, p. 116). O método de 

Enge, seria, então, um mecanismo de produção ao nível da palavra-chave da cauda longa. 

Assim, baseado nas teses de Roman Jakobson e em sua aplicação aos textos eslavos 

(IVÁNOV, V. V; LÓTMAN, I. M; PIATIGÓRSKI, V. N; et al, 2007, p. 115-118), podemos 

traçar a reconstrução de uma página de resultados dos motores de busca, aqui considerada como 
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um texto. Essa reconstrução objetiva posicionar a palavra-chave como o nível mais baixo, 

conforme a figura 19.  

 

Figura 19 - Diagrama geral da recodificação de um texto linguístico por níveis: a página de resultados 

 

Intenção geral do texto: 

Conjunto de resultados relevantes 

↓ 

Nível dos blocos semânticos maiores: 

Links com descrição e/ou pequenos trechos do conteúdo 

↓ 

Estrutura sintático-semântica da sentença: 

A frase-chave da busca 

↓ 

Nível da palavra: 

A palavra-chave 
 

 

. Adaptado de Ivánov et al (2007, p. 117).  

 

Dessa forma, o motor de busca tem um mecanismo que parte da palavra-chave, 

resultando, nos primeiros links, os conteúdos (relevantes) que contenham relações diretas com 

as palavras-chave que foram buscadas, normalmente destacadas em negrito. Segue-se para 

blocos que contenham trechos que demonstrem essa relação hierarquizados pela estrutura 

sintático-semântica da busca. Ao final é construída a página de resultados, ou seja, um texto 

que contenha a demanda do usuário o mais próximo possível. Não consideramos o nível dos 

grupos fonêmicos ou o nível do fonema, já que, a priori, o foco desse trabalho é através de 

buscas digitadas nesses mecanismos. O motor de busca do Google, por exemplo, já aceita 

receber informações verbais de seus usuários e, futuramente, a web semântica irá trabalhar cada 

vez mais dessa forma. No entanto, ainda nas condições atuais, os motores trabalham com a 

recodificação de entradas de dados (sejam escritos ou verbais) para um texto legível às 

máquinas e, portanto, um texto por meio de código binário bit. 

 Compreender a reconstrução desse texto, nos permite pensar que a intenção geral do 

hipertexto cultural é responder a uma intenção geral do pesquisador. Intenção essa, que como 
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definimos no primeiro capítulo é o principal desafio dos buscadores e dos ciberpublicitários. 

Mas se não se pode conhecer a intenção geral do pesquisador, pode-se reconstruir esse texto até 

os níveis das palavras-chave e traçar suas estratégias a partir do conhecimento estatístico da 

análise feita sobre termos mais pesquisados. É papel do buscador relacionar a palavra-chave 

aos conteúdos relevantes de determinado momento. Do ciberpublicitário, conhecer as palavras-

chave do seu público-alvo e produzir os conteúdos que se relacionem a essa palavra-chave.  

Uma outra técnica é a chamada de UGC, abreviação para conteúdo gerado por usuários, 

similar à ideia de um grupo focal para teste de produtos e campanhas publicitárias. No entanto, 

aqui, o conteúdo produzido pelos usuários é através de críticas e reações a conteúdos postados 

em fóruns e grupos de discussões. Uma análise de reconstrução do texto também deve ser feita, 

acompanhado de um estudo estatístico para identificar palavras ou termos da cauda longa.  

Depois de definidas as palavras-chave, estas devem ser trabalhadas internamente na 

página web. Segundo Martha Gabriel (2012, p. 108), a frequência de uma palavra-chave é muito 

importante para o seu ranking (posicionamento de busca), frequência essa medida pela fórmula: 

F=K/T, sendo F a frequência, K o número de vezes que a palavra é usada e T o número total de 

palavras de um documento. “Sabe-se, entretanto, que as frequências de palavra-chave na faixa 

de 3% a 8% são relativamente seguras. Se for usado um valor muito superior a esse, a página 

corre o risco de perder ranking (posição) ou mesmo de ser banida do mecanismo de busca” 

(GABRIEL, 2012, p. 108).  

Essa prática de usar excessivamente uma palavra é conhecida como spam e o Google 

aplica algumas punições, que podem incluir a perda de posição, mas também banir o site do 

mecanismo de busca. Portanto, para o buscador, por exemplo, se um site contém várias páginas 

com a palavra-chave “carros usados”, isso não torna o site como um todo relevante para esse 

termo, tão pouco uma autoridade. Ao responder uma demanda de consulta, a existência de 

várias páginas irá obrigar o mecanismo a escolher uma, que ele considere mais adequada. Uma 

forma de evitar essa situação é criar, portanto, páginas que trabalhem, cada qual, com uma 

palavra-chave de preferência da cauda longa. Assim, no exemplo do “carro usado”, uma página 

poderia conter assuntos de “carros SUV usados” e outra página assuntos para “carros esportivos 

usados”. Do contrário, o texto-âncora tratado na seção anterior sobre os links, por exemplo, não 

terá valor concentrado, pois diversas citações apontam para páginas com o mesmo assunto. Isso 

demonstra a importância em utilizar a palavra-chave de forma adequada no interior do site e de 

seus conteúdos. Portanto, o ideal é concentrar uma página como relevante para determinado 

assunto (palavra-chave) e não várias. 
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O grande trabalho, no entanto, de motores de busca e ciberpublicitários, é compreender 

o significado das palavras-chave de cada segmento e em cada momento no tempo. Para 

Jakobson, os significados das palavras da língua só podem ser compreendidos como fatos 

linguísticos. Diz o autor que o significado de qualquer palavra ou frase  

 

é decididamente um fato lingüístico — ou para sermos mais precisos e menos restritos 

— um fato semiótico. Contra os que atribuem o significado (signatum) não ao signo, 

mas à própria coisa, o melhor argumento e o mais veraz seria dizer que ninguém 

jamais sentiu o gosto ou cheiro do significado de queijo ou de maçã. Não há signatum 

sem signum” (JAKOBSON, 2007, p.63-64). 

 

Portanto, não há significado fora do signo. A palavra como fato semiótico “não aponta 

diretamente para a coisa, mas sim para um sem-número de significações nem sempre 

visualizadas no contexto vivencial imediato que a coisa se insere” (MACHADO, 2007, p. 92). 

Ou seja, por mais que um contexto do usuário seja captado pelo mecanismo de busca (histórico 

de busca, geolocalização, tempo entre uma consulta e outra etc.), há uma probabilidade infinita 

de significações que o usuário quis dizer com um termo de busca. Nesse sentido, uma 

preocupação da tradução entre uma língua artificial (a dos algoritmos) e uma língua natural (a 

dos usuários) é uma preocupação no marketing de busca, pois ambas línguas enquanto sistemas 

são modelizantes.  

Isso reforça as atividades metalinguísticas feitas tanto por buscadores quanto por 

praticantes de SEO. O buscador se esforça para construir um banco de dados capaz de associar 

a palavras-chave, sinônimos e expressões estatisticamente “vizinhas” a elas. O buscador se 

torna um linguista e, como tal, para ele o que importa é o signo e não a coisa. “Logo, o 

significado de um signo linguístico não é mais do que a tradução por um outro signo que é 

capaz de substituí-lo tão somente porque oferece-lhe uma interpretação que é, antes de mais 

nada, fato de cultura” (MACHADO, 2007, p.92). O mecanismo de busca transforma o signo 

linguístico (palavra-chave) em outro signo linguístico (os links). Os ciberpublicitários, por sua 

vez, fazem um caminho inverso. Precisam investigar, dentro do campo semântico em que 

atuam, as palavras que, dentro da intenção de pesquisa, os usuários transcodificam a um termo 

de busca, ou seja, do paradigma ao sintagma, conforme as ideias de Saussure.  

A atividade metalinguística do buscador, por outro lado, possui algumas limitações 

como já observado nessa e nas seções anteriores. Por conseguinte, a atividade metalinguística 

dos praticantes de SEO também. Nesse processo, o usuário também pode limitar sua 

comunicação com o mecanismo de busca se não souber usar a ferramenta adequadamente ou 

não conhecer todas as funcionalidades mais eficientes para cada consulta que realiza. Na 
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próxima seção, uma análise dos motivos de erros dos buscadores e dos “maus” usos por parte 

dos usuários.  

 

 

3.2.5 Distúrbios semióticos nas consultas: As falhas dos buscadores e dos pesquisadores 

 

Afasia é um termo que se refere à perturbação na compreensão da linguagem e foi 

tratada por Roman Jakobson em seu livro Linguística e Comunicação, lançado pela editora 

Cultrix em 1971. Para o autor, a investigação semiótica deveria compreender também a 

dimensão cognitiva, ou seja, a relação entre cérebro e linguagem. Jakobson passa a entender a 

afasia como uma perturbação semiótica, uma vez que compromete o exercício metalinguístico 

e o processo de recodificação. O caminho de sua pesquisa consistiu em 

 

assegurar o domínio das estruturas elementares da linguagem e as operações básicas 

do funcionamento linguístico; de posse desse quadro, efetuou a aplicação aos 

discursos afásicos no sentido de esclarecer os prejuízos linguísticos; e, finalmente, 

estabeleceu associações entre as estruturas linguísticas e os procedimentos 

discursivos, como a metáfora e metonímia, que passam a ser focalizadas como as 

forças que atuam na língua e em outros sistemas de signos (MACHADO, 2007, p. 

109).   

 

No capítulo 2, fizemos uma análise do jogo de palavras-chave por meio da metáfora do 

jogo xadrez de Ferdinand de Saussure. Em sua acepção do sistema linguístico como um sistema 

de diferenças, as ideias de Saussure se mostraram úteis para pensar a hierarquização de 

palavras-chave, especialmente, quando analisamos: 

 

(i) As relações sintagmáticas que são provenientes dos termos buscados por um 

usuário: é possível perceber que um termo terá valor diferente dependendo do 

encadeamento no qual se encontra, isto é, da combinação entre elas. 

(ii) As relações paradigmáticas que constituem o campo semântico, são relações de 

palavras que possuem algo em comum e se associam na memória. Quando um 

usuário busca algo, há uma série de outras palavras envolvidas e que são 

importantes no processo. Portando, uma atividade de seleção. 

 

A seleção diz respeito às entidades associadas no código, mas não na mensagem dada, 

enquanto a combinação diz respeito às entidades associadas em ambos ou somente na 

mensagem dada. Os constituintes de uma mensagem (frases, palavras, fonemas etc.) têm um 

estatuto de contiguidade, enquanto que, na seleção ou substituição, “os signos estão ligados 
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entre si por diferentes graus de similaridades, que oscilam entre e equivalência dos sinônimos 

e o fundo comum (common core) dos antônimos” (JAKOBSON, 2007, p. 40).  

O que decorre dessas operações é que se tem dois grupos de interpretantes (nos termos 

de Charles Sanders Peirce), ou seja, duas referências para interpretar o signo: uma ao código e 

outra ao contexto. Segundo Jakobson, nos dois casos eles se relacionam com outro conjunto de 

signos linguísticos: no primeiro, por meio de uma relação de alternação e, no segundo, por meio 

de justaposição.   

De fato, alguns motivos pelos quais os mecanismos de busca podem falhar, podem ser 

relacionados a distúrbios semióticos, tomando por emprestado as análises de Jakobson sobre os 

dois tipos de afasias por ele estudado. Por outro lado, algumas dessas falhas são dilatadas pelos 

próprios usuários por não conhecerem de forma adequadas comandos da ferramenta. Dessa 

forma, buscamos entender os problemas no processo da busca – tanto da relação entre os 

buscadores (entendendo os algoritmos como seus cérebros) e a linguagem, como também dos 

maus usos dos usuários – utilizando-se de alguns conceitos tratados por Jakobson. 

A equivalência, portanto, entre remetente e destinatário deve possuir equivalência entre 

os símbolos utilizados, conforma explica Jakobson:  

 

Os constituintes de qualquer mensagem estão necessariamente ligados ao código por 

uma relação interna e à mensagem por uma relação externa. A linguagem, em seus 

diferentes aspectos, utiliza os dois modos de relação. Quer mensagens sejam trocadas 

ou a comunicação proceda de modo unilateral do remetente ao destinatário, é preciso 

que, de um modo ou de outro, uma forma de contigüidade exista entre os protagonistas 

do ato da fala para que a transmissão da mensagem seja assegurada. A separação no 

espaço, e muitas vezes no tempo, de dois indivíduos, o remetente e o destinatário, é 

franqueada graças a uma relação interna: deve haver certa equivalência entre os 

símbolos utilizados pelo remetente e os que o destinatário conhece e interpreta. Sem 

tal equivalência, a mensagem se torna infrutífera — mesmo quando atinge o receptor, 

não o afeta (JAKOBSON, 2007, p. 41). 

 

 

 Assim, ainda que Jakobson não tenha utilizado a distinção clássica da afasia de recepção 

e de emissão, buscamos entender os mecanismos de busca nos dois papéis: do destinatário 

(quando recebe as informações dos usuários) e de remetente (quando fornece a página de 

resultados) e os possíveis distúrbios semióticos em ambos os casos. Para isso, primeiramente, 

expomos a conceituação de Jakobson para o distúrbio da similaridade e da contiguidade. 

 

Distúrbio da similaridade. 

A deficiência que compromete a capacidade que o indivíduo tem de selecionar e 

substituir as unidades linguísticas. É, portanto, um distúrbio da seleção. “Para os afásicos desse 
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tipo, o sentido de uma palavra é dado pelo contexto vivencial, tornando-se impossível qualquer 

outro plano de significação” (MACHADO, 2007, p. 109). O afásico tem dificuldade em iniciar 

uma conversa e “só é capaz de responder a um interlocutor real ou imaginário quando ele 

próprio é, ou imagina ser, o destinatário da mensagem” (JAKOBSON, 2007, p. 42). Nesse 

sentido, ou ele responde a um interlocutor ou ele está efetivamente presente na situação.  

Conforme Jakobson, “quanto mais uma palavra depender de outra da mesma frase e 

quanto mais se relacionar com o contexto sintático, menos afetada será pelo distúrbio da fala” 

(2007, p. 43). E não existe a possibilidade de nomear um desenho, assim como também, o 

paciente que sofre do distúrbio da seleção não consegue denominar um objeto apontado ou 

manipulado por um observador. “A interpretação de um signo por meio de outros signos da 

mesma língua, sob certo aspecto homogêneos, é uma operação metalinguística que desempenha 

papel essencial na aprendizagem da linguagem pela criança” (JAKOBSON, 2007, p. 47). É 

através da metalinguagem que as crianças recorrem aos sinônimos, às paráfrases e às 

circunlocuções para interpretar as frases de sua língua, não sendo restrito a atividade verbal.   

Para o autor, a perda da metalinguagem é o maior prejuízo do afásico com distúrbio de 

similaridade: perde-se a capacidade de mudança de código (code switching) e o “idioleto” 

torna-se, na verdade a única realidade linguística.  

Em suma, o afásico desse tipo capta o significado literal, mas não chega a compreender 

o caráter metafísico. Assim, sendo metáfora baseada na similaridade e metonímia na 

contiguidade, os afásicos com distúrbio de seleção utilizam muito a metonímia. Assim, “quando 

a capacidade de seleção é fortemente afetada e o poder de combinação pelo menos parcialmente 

preservado, a contiguidade determina todo o comportamento verbal do doente” (JAKOBSON, 

2007, p. 50). 

 

Distúrbio da contiguidade. 

Segundo Jakobson, nesse tipo de deficiência quanto ao contexto, “as regras sintáticas, 

que organizam as palavras em unidades mais altas, perdem-se; esta perda, chamada de 

agramatismo, tem por resultado fazer a frase degenerar num simples ‘monte de palavras’” 

(2007, p. 51). Nesse caso, o afásico utiliza muito da metáfora e será persistente as palavras que 

menos dependem gramaticalmente do contexto. Assim, torna-se incapaz de perceber estruturas 

relacionais, concordância ou qualquer tipo de subordinação entre elementos. 

Jakobson também nos dirá que os afásicos aqui em questão “tendem a abandonar as 

palavras derivadas, ou então a combinação de uma raiz com um sufixo de derivação e mesmo 

um composto de duas palavras torna-se indecomponível para eles” (2007, p. 52-53).  
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Dessa forma, como poderíamos analisar as falhas de um processo de busca? Uma 

investigação das buscas por imagem pode fornecer um início. A busca por imagem também é 

significativa para os negócios. Ao digitar o termo “chocolate” na busca, a entrada é uma palavra 

escrita e a saída deverá ser conjunto de imagens. É por meio de texto que o buscador analisa 

quais imagens irão aparecer, mais especificamente, por marcadores (tags) e pelo conteúdo no 

documento onde está a imagem. Na figura 20, é exemplificada uma consulta pelo termo 

“chocolate”. Aparecem várias imagens, além de grupos acima do resultado como forma de 

sugestão para termos mais buscados. Selecionamos a segunda imagem.  

 

Figura 20 - Pesquisa pelo termo “chocolate” no Google Imagens. 

 

Busca realizada pelo mecanismo do Google em http://www.google.com.br 

 

 Assim, normalmente, algum desses dois campos (nome do arquivo e tag “alt”) ou os 

dois terão o termo “chocolate” como valor. A tag “alt” é uma descrição alternativa que serve 

nos casos em que a conexão com a internet não foi capaz de carregar a imagem, sendo, então, 

exibida essa descrição em vez da imagem. Ela é usada por buscadores como o Google e o Bing 

da Microsoft. No exemplo em questão, a tag “src” (que contém o endereço do arquivo) tem em 

seu valor o nome do arquivo “chocolate-1024x640.jpg”. A tag “alt” contém como o valor, o 

termo “chocolate”, conforme mostrado na figura 21.  

 Assim, além dos valores das tags é importante que o conteúdo seja relacionado. A 

imagem destacada está presente no site do Cadeg (Mercado municipal do Rio de Janeiro). O 

texto acima da imagem contém palavras como “páscoa” e “chocolates”, além do próprio site 
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que contém diversos links internos com conteúdos sobre alimentação, por se tratar de um 

mercado específico nesse segmento.  

 

 Figura 21 - Inspeção da imagem no site do Cadeg. 

 

Fonte: http://www.cadeg.com.br/aqui-tambem-tem-chocolate/. Acesso em 10 de abril 2016. 

 

 Batista (2007) enumera sete motivos porque os mecanismos de busca não retornam 

resultados relevantes em todas as consultas. São elas: 

 

 Buscas feitas em linguagem natural. 

O processo de tradução de língua natural  língua artificial  língua natural, é um 

problema que não pode ser negado, ainda que os mecanismos tenham se aperfeiçoado cada vez 

mais. No entanto há diversas formas de se dizer a mesma coisa na língua natural, há 

idiossincrasias que permitem infinitas maneiras de se expressar. Em algumas linguagens 

artificiais como banco de dados de empresas, usada por analisa de sistemas, administradores e 

engenheiros, por exemplo, as consultas são feitas sem ambiguidade, pois dentro daquele 

contexto, as expressões de consultas são quase matemáticas. No entanto, os buscadores 
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permitem qualquer expressão como entrada de dados. Antes de prosseguir, um mecanismo de 

busca deve tentar desfazer a ambiguidade, caso contrário, não retornará bons resultados.  

 

Relevância é subjetiva 

Você pode buscar pela palavra “cafeteria” e achar a Confeitaria Colombo como 

resposta. Essa pesquisa feita no Rio de Janeiro faz sentido, mas pode não ser interessante para 

alguém que esteja em São Paulo. Como já sublinhado, a intenção do pesquisador é o grande 

desafio para buscadores e praticantes de SEO. Portanto, a contextualização (geolocalização, 

histórico de busca, atividades dentro das redes sociais do próprio Google) pode evitar que o 

mecanismo do Google tenha um distúrbio semiótico de similaridade, por exemplo. Nesse 

sentido, cada vez mais a empresa impulsiona seus usuários a se autenticarem (“fazer login” ou 

“se logar”) em suas contas, que hoje, se convergiram e, assim, cada usuário tem uma única 

conta para os diversos produtos da empresa. Um exemplo prático é que se tornou obrigatório 

autenticar-se na rede social Google+ para fazer comentários no site YouTube, também 

propriedade da empresa. Os usos de todos esses produtos fornecem sempre mais informações 

para o Google, o que, recentemente, tem repercutido em discussões sobre privacidade. 

 

Consultas pobres 

Muitos usuários não sabem expressar exatamente o que querem, pois, as buscas exigem 

clareza para que os mecanismos consigam traduzir os dados informados de forma a acessar seu 

banco de dados e responder à consulta. Além disso, existem diversas funções disponibilizadas 

pelos buscadores que facilitam a busca, permitindo buscas por expressões  

 

Sinonímia 

Algumas palavras significam a mesma coisa como carro e automóvel e retornar páginas 

que contenham tanto um quanto o outro, pode ser positivo. Mas se uma consulta por “macaco” 

é feita, pode ser que o usuário não esteja interessado em respostas como “chimpanzé”, pois 

apesar de chimpanzé ser um primata, ele não é um macaco. Esses detalhes não são 

compreendidos pelos buscadores.  

 

Polissemia 

Da mesma forma que várias maneiras de se expressar, cada palavra pode mudar de 

significado, dependendo do seu contexto. Banco, por exemplo, pode ser um banco financeiro 

ou um banco de sentar. Sem o contexto, os buscadores têm dificuldade de retornar buscas 
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relevantes. Embora Batista (2007) não tenha notado, por outro lado, um caso simples de 

polissemia como esse, claramente também está relacionado a uma consulta pobre por parte dos 

usuários. 

 

Performance imperfeita 

Batista (2007) apresenta dois conceitos: precisão e recall. Ambas são métricas usadas 

por pesquisadores de recuperação de informação para avaliar o desempenho dos motores de 

busca. Quanto mais eficiente em fornecer resultados relevantes, maior precisão. Quanto mais 

eficiente em retornar todos os resultados relevantes, menor o recall (assumindo que o usuário 

saiba quantos resultados relevantes existem). Idealmente os mecanismos de busca deveriam 

retornar somente resultados relevantes (100% de precisão e 100% de recall). Como são métricas 

inversamente proporcionais, na prática, é impossível. A tática dos buscadores tem sido se 

preocupar com a precisão nos dez primeiros resultados, pois como visto, são os resultados que 

mais recebem cliques. Portanto, esse problema é amenizado, mas cabe ressaltar que ainda é um 

desafio.  

 

Spam 

Discutido na seção anterior, é o uso excessivo de uma palavra-chave por vários 

documentos de um mesmo site. Esse é um desafio para os buscadores em conseguir controlar 

essas práticas e fornecer resultados adequados.  

 

Discutidos todos esses problemas, é possível perceber que nos mecanismos de busca, 

suas deficiências estão relacionadas mais a um distúrbio de similaridade do que de 

contiguidade. Isso reforça que o desafio do buscador é entender o que usuário “quis dizer com 

isso” e, com isso, seu esforço metalinguístico é também um esforço em vencer seus próprios 

distúrbios semióticos. Do outro lado, está o ciberpublicitário, praticante de SEO, que deverá 

equalizar as dificuldades do buscador e as demandas do público a qual ele procura satisfazer. 

Tanto em um caso, quanto o outro, acreditamos que a alfabetização semiótica e a competência 

semiótica é o caminho essencial que deve ser perseguido por ambos os atores aqui tratados, de 

forma a buscarem a melhoria do próprio buscador, a qual se torna também uma atividade 

metalinguística. Na próxima seção, uma resenha sobre todos os pontos tratados nessa pesquisa 

a fim de se compreender o estado da arte dos buscadores, na perspectiva de seu presente e de 

seu futuro. 
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3.2.6 Competência semiótica: Uma possível resposta para a ciberpublicidade 

 

No início do capítulo, questionamos: em que medida o processo de modelização dos 

buscadores e da ciberpublicidade operada nessas ferramentas, depende de um exercício fecundo 

da competência semiótica? 

O que esteve em jogo durante todo o percurso da pesquisa, foi a passagem de uma 

informação em língua natural, presente em páginas web, para os bancos de dados dos 

buscadores que operam em uma língua artificial e, novamente, retornar para uma língua natural 

criando um novo signo (links) em um texto cultural (SERP, a qual chamamos de hipertexto 

cultura). Nesse processo, os atores envolvidos devem conhecer minimamente como operam 

cada um deles. O mecanismo de busca deve ser capaz de ler as páginas web, seus códigos e 

seus conteúdos. O usuário deve conhecer boas práticas para se fazer uma consulta. E o aqui 

chamado de ciberpublicitário, praticante de otimização orgânica de sites, deve conhecer bem 

como os buscadores leem seu site e como os usuários buscam informações correlacionadas ao 

que ele quer comunicar.  

Portanto, essa descrição, como verificada, responde o caminho do processo da 

transformação em linguagem na ciberpublicidade operada nos mecanismos de busca. E foi 

através da verificação desse caminho feito na pesquisa, que foi possível identificar a 

necessidade, nesses sistemas, de alfabetização semiótica. Para o estado da arte em que se 

verificou o funcionamento dos buscadores, há constantemente problemas semióticos a serem 

resolvidos.  Assim, conhecido o caminho e os problemas, pode-se apontar algumas soluções. 

Esses problemas ou distúrbios semióticos possuem solução no desenvolvimento da 

competência metalinguística, ou seja, da capacidade do buscador em traduzir de linguagem 

natural (das páginas web) para dados em língua artificial (em seus bancos de dados) e 

novamente desses dados para linguagem (em suas páginas de resultados). Da mesma forma, o 

ciberpublicitário deve desenvolver essa competência para produzir linguagem facilmente 

assimilada por buscadores. A competência metalinguística é essencial para o exercício dessas 

constantes traduções (como visto, entendidas aqui como recodificações e não apenas 

interpretações). Essa é a atividade modelizante. 

A competência semiótica vem em conjunto como a capacidade dos buscadores e do 

ciberpublicitário de entender esses sistemas semióticos como produtos da culturalização e, 

portanto, conhecer os códigos culturais que os escrevem. Nesse sentido essa competência 

desenvolve-se no domínio da produção de significação. Ou seja, o buscador não deve ser capaz 

apenas da tradução, mas de criar signos que sejam relevantes para seus usuários. Os 
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ciberpublicitários devem criar conteúdos relevantes para seus usuários, além de compreender 

como seu público-alvo utiliza, culturalmente, os mecanismos de busca. 

O outro aspecto defendido nesse trabalho foi a existência da publicidade em 

mecanismos de busca e, mais especificamente, em buscas orgânicas. Gênero é uma 

“potencialidade organizadora de mensagens em esferas de usos da linguagem” (MACHADO, 

2003, p. 160).  

existem as formas que organizam a comunicação ordinária (oral e escrita), 

correspondendo, assim, aos gêneros primários. Deles surgem os gêneros secundários 

que são formas discursivas mais complexas. (...). Ao se tornarem conceito-chave 

também para a semiótica da cultura, os gêneros discursivos definem um campo mais 

amplo da comunicação, considerando não apenas as formas elaboradas pela 

linguagens naturais como também da comunicação mediada. Filmes, programas 

televisuais e radiofônicos, espetáculos e performances, publicidade, música e as 

formas da comunicação mediada pelo computador (e-mail, chats, lista de discussão) 

podem ser definidos como gêneros discursivos secundários. (MACHADO, 2003, p. 

160-161). 

 

O objetivo do buscador é organizar toda a informação presente na web, ainda que só 

parte seja alcançada por ele. Nesse aspecto, todo e qualquer gênero pode ser indexado e 

classificado por ele. Não à toa, a ciberpublicidade passou a “se mascarar de conteúdos 

relevantes” para fazer parte dessa indexação. O que na verdade significa dizer que, para 

participar dos buscadores, a ciberpublicidade é impulsionada a produzir cada vez mais peças. 

No entanto, toda e qualquer site quer comunicar algo e, mesmo não sendo para fins comerciais, 

o buscador é um “agente publicitário” para ele. Logo, apesar de indexar todo e qualquer 

conteúdo, o produto do buscador, seu hipertexto cultural, é por si mesmo, uma peça publicitária. 

Não obstante, os buscadores implementaram seus mecanismos de busca paga ou links 

patrocinados. Como visto, os fundadores do Google, por exemplo, em 1998, consideravam a 

publicidade prejudicial para seu buscador e, no entanto, hoje, se consideram uma empresa de 

negócios de publicidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O hipertexto cultural das páginas de resultados é composto por dois signos publicitários: 

os links patrocinados (o que garante a sobrevivência de um serviço de comunicação) e pelos da 

busca orgânica. Em ambos os casos, o que define o bom desempenho da publicidade é o usuário 

clicar e ter um conteúdo relevante. Portanto, são os links que garantem ou não o equilíbrio da 

tríade interatividade-relevância-experiência.   

Por outro lado, quando falamos de links, também estamos falando da importância dos 

relacionamentos entre os conteúdos para o algoritmo do Google. Enquanto signo ou 

relacionamento, possivelmente, essas sejam as duas caraterísticas que diferem a 

ciberpublicidade – no mercado da busca – da publicidade tradicional nos meios de comunicação 

massivo. E, nesse aspecto, percebemos duas questões fundamentais. 

A primeira é que, como observado, o marketing links é decisivo para o posicionamento 

das páginas. Por um lado, se nos jornais do século XVII existia a figura de consultores que 

coletavam espaços publicitários, na ciberpublicidade de hoje, existe a figura dos corretores de 

links. São empresas especializadas em identificar sites que vendem espaço para links em 

conteúdos e revender para editores. Por outro lado, os relacionamentos entre os links mostram 

que a relevância dos conteúdos (sejam eles publicitários ou não) são impulsionados a construir 

bons relacionamentos com o maior número de conteúdos, igualmente relevantes. Essa tática 

colocou o mecanismo de busca no núcleo das atividades online. Um mercado de busca foi 

assimilado pela economia e os objetivos de “ser relevante” e “ser achado” permeiam as 

estratégias também de outros serviços, como o comércio eletrônico, que desenvolve 

mecanismos de busca interno.  

A semiótica da cultura se mostrou como forte aliada para a compreensão dos inúmeros 

e mutáveis relacionamentos entre diferentes sistemas que dialogam constantemente no mercado 

da busca, onde diversos gêneros de mensagens circulam e a publicidade intenda encontrar 

sempre seu espaço. Identificou-se na alfabetização semiótica uma possível resposta a esses 

processos enquanto buscadores buscam se aproximar da linguagem natural, mas, sobretudo, 

compreendendo os aspectos semânticos da comunicação. “Para Jakobson, não existe a 

semiótica sem a semântica.  E a linguagem é matriz do sistema simbólico, mas é impossível 

reduzir a semiótica à linguística” (MACHADO, 2007, p. 218). Dessa forma, o pensamento 

semiótico de Jakobson, também largamente utilizado, foi importante para estabelecer o diálogo 

entre as diversas ciências aqui parcialmente tratadas. 
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Retomando a fórmula de redefinição de regras, nessa pesquisa criada: 

 

link isolado  link na SERP [página-(consulta-internet)] 

 

Observamos que esse caminho é multidisciplinar. O conteúdo (pagina) se torna 

relevante por mérito certificado pelo mecanismo de busca ao analisar seu relacionamento com 

os outros documentos (na internet) e com as consultas feitas. Processos linguísticos, semióticos 

e culturais estão presentes em todo o percurso diversas atividades acontecem nos algoritmos 

dos buscadores e nas ações de SEO: atividades metalinguísticas (aprendizado da linguagem 

natural e aprendizado da linguagem artificial), análise semântica, análise semiótica e 

gerenciamento de significados.  

Portanto, além de um campo propício a diversas ciências, é também nessa semiosfera 

que surge a publicidade orgânica, o que a faz infiltrada nos diversos conteúdos, reforçando a 

linguagem na ciberpublicidade ter a possibilidade de ser, portanto, muito mais dissipada e, 

porque não dizer, camuflada, do que nos meios tradicionais.  

A segunda questão é que os links permitem um caminho apropriado pelo próprio 

usuário/consumidor e que não foi definido pelo meio de comunicação. Nesse sentido, Manuel 

Castells entende que: 

 

O hipertexto está dentro de nós, ou antes, está em nossa capacidade interior de 

recombinar e atribuir sentido dentro de nossas mentes a todos os componentes do 

hipertexto que estão distribuídos em muitas diferentes esferas de expressão cultural. 

[...]. Assim, o hipertexto não é produzido pelo sistema multimídia usando a Internet 

como um meio para nos atingir a todos. É, em vez disso, produzido por nós, usando a 

Internet para absorver expressão cultural no mundo da multimídia e além dele” 

(CASTELLS, 2003, p.166) 

 

  

E, conforme observado, para Lotman (2010, p. 35), “peculiaridade substancial dos 

textos culturais é sua mobilidade semântica: um mesmo texto pode fornecer a seus diferentes 

‘consumidores’ informações diferentes”. Nesse sentido, ainda que seja necessário pensar em 

armadilhas que atraia os usuários, conforme Miller (2013), na experiência da busca, a conversão 

em clique pode depender muito mais da interpretação do usuário do que, necessariamente, de 

uma armadilha que esteja pronta e com signos que produzam desejos digamos, bem planejados, 

através de um discurso.  

Com a análise semiótica feita nessa pesquisa, observamos a existência de um caráter 

publicitário dos mecanismos de busca. No entanto esse caráter é próximo a de um classificado, 

só que dinâmico. Os que os links prometem não são desejos e sentimentos como uma 
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propaganda comercial exibida na televisão. Os links prometem um conteúdo que satisfaça a um 

questionamento, levando os usuários a outras informações, onde, aí sim, pode morar discursos 

de diversos tipos, seja o endereço de uma loja física, a opinião de outro consumidor da marca 

ou mesmo uma campanha em vídeo, recheada de discursos emocionais e que visam vender 

“felicidade” e abusem das emoções.  

Sobre esse aspecto, podemos citar Roy Wagner (2012, p. 160), que irá nos dizer ser a 

“cultura interpretativa” que “fornece um contexto de sentido para o viver da vida cotidiana”. O 

que autor irá nos dizer sobre a magia da propaganda, um pensamento comum a antropólogos, é 

que a publicidade “toma emprestado” situações da vida cotidiana para construir o caráter 

ficcional de suas mensagens que será interpretado pelos consumidores. Essa perspectiva se 

encaixa perfeitamente na publicidade tradicional e, mesmo na ciberpublicidade, quando 

falamos na esfera de campanhas que interajam diretamente com o consumidor. Mas, na 

ciberpublicidade, operada nos mecanismos de busca, poderíamos sugerir uma extensão do 

pensamento de uma “cultura interpretativa” anterior a essa.  

O antropólogo Daniel Miller (2012), por exemplo, define como um dos princípios para 

se pensar em uma antropologia digital, o fato de que o digital por ele mesmo intensifica a 

natureza dialética da cultura. O termo digital é pensado por ele, como tudo que pode ser 

reduzido a código binário, mas que produz uma maior proliferação de particularidade e 

diferença. A dialética refere-se, então, ao relacionamento entre esse crescimento em 

universidade e particularidade e as conexões intrínsecas entre seus efeitos positivos e negativos. 

Nesse sentido, imagine a seguinte situação. Um usuário busca por informações sobre o clima 

de São Paulo para um estudo, acessa um dos links na SERP e vai para o site de um hotel que 

contém essas informações, além de imagens e informações sobre a qualidade de seus serviços. 

Um efeito positivo pode ser a interpretação de que seria bom viajar para São Paulo, 

interpretação essa que veio motivada por uma busca de estudo e não porque houve uma 

armadilha para dizer que ela teria “felicidade” e “momentos prazerosos” se assim o fizesse. Por 

outro lado, pode haver uma intepretação negativa e o usuário não ficar satisfeito de ter um site 

de hotel junto das informações que gostaria, afinal, ele só queria fazer uma consulta.  

Além disso, o próprio mecanismo de busca pode sugerir intepretações ao nível de 

confiança. Como visto, é comum que os usuários cliquem muito mais nos primeiros resultados, 

demonstrando a confiança que os usuários depositam no próprio mecanismo. Se o link está no 

topo é porque ele é um link sincero. Portanto, há uma interpretação com base nas informações 

pelas quais o usuário busca e no caminho que o usuário percorre mediante o hipertexto cultural 

que lhe é apresentado. Dessa forma, ainda podemos afirmar que há um caráter ficcional criado 
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por hábitos de uma “cultura interpretativa” sobre o cotidiano, mas que, no caso do mercado de 

busca, deve-se atentar também, de forma complementar, que a busca é quem origina e motiva 

todo o caminho. A particularidade, nesse caso, em vez de uma sensação de que se pode 

“comprar a felicidade”, é a sensação para o consumidor de que ele é quem está sob o controle 

de quais mensagens ela irá consumir. Basta saber até onde isso se sustentaria por meio de 

pesquisa da recepção dos usuários, e, por isso, deixamos essa sugestão para um futuro trabalho. 
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