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"Consumo e entretenimento possuem uma relação antiga. Desde o início da cultura 
contemporânea, a 'cultura da mídia', como diz David Keller, autor do clássico livro homônimo 
que aponta que, numa cultura dominada pela mídia, os meios dominantes de informação e 
entretenimento são uma fonte profunda e muitas vezes não percebida de 'pedagogia cultural, 
contribuindo para nos ensinar como nos comportar, o que pensar o que sentir, em que 
acreditar, o que temer e, principalmente, o que desejar'. 
 
A cultura do consumo apropria-se de instrumentos de lazer cotidiano como ferramentas para 
construir pensamentos e gerar comportamentos adequados aos valores de suas marcas. Como 
a cultura da mídia é organizada com base no modelo de produção em massa, seus produtos 
são mercadorias que visam atrair o lucro privado. Portanto, apropriam-se dos longos períodos 
nos quais as pessoas são expostas aos diversos meios: televisão, cinema, jornais, revistas, 
entre outros, utilizando o espetáculo para seduzir o público e criar identificação com certas 
opiniões, atitudes e comportamentos. 
 
A cultura da mídia dialoga com a cultura do consumo, por seus interesses comuns, utilizando-
se do entretenimento como um pano de fundo para as estratégias de construção de marcas. 
Inicialmente eram tímidas e inofensivas como os folhetos distribuídos na praia, o 
merchandising nas novelas da Globo e recentemente as inserções nos reality shows como o 
'Big Brother', atual palco performático para o show das marcas. Ações que se utilizavam de 
espaços midiáticos privilegiados, porém, na maioria das vezes, com o uso de narrativas 
deslocadas da trama fictícia principal. 
 
As construções de hoje são muito mais sofisticadas. Agora a marca é que adquire o papel de 
protagonista, entrelaçada em uma retórica que, para o público em geral, torna praticamente 
imperceptível identificar os limites entre o entretenimento e a cultura do consumo. 
 
Marcas apresentam-se de forma quase invisível em games, restaurantes, shows e filmes, 
sendo esta última modalidade de entretenimento a minha fonte de inspiração para este artigo. 
 
O filme recém-lançado em rede nacional Amor e outras drogas', aparentemente mais um 
romance inocente como os padronizados modelos da indústria hollywoodiana, na verdade 
apresenta-se como uma estratégia discursiva de marca para um player de um dos segmentos 
mundiais mais competitivos: os laboratórios farmacêuticos. Categoria esta em que a geração 
de riqueza dá-se através de um capital denominado 'imaterial', ou seja, conhecimento, 
investimentos em pesquisa e inovações. Justamente por serem bens imateriais, faz-se 
necessário serem tangidos. Nada melhor que um romance água com açúcar para fazê-lo. 
 
Da mesma forma como a marca faz com seus colaboradores durante o filme, transmite com 
propriedade os benefícios de seus produtos envolvidos na retórica, fazendo com que o público 
saia da sala de cinema convicto de que Zoloft é realmente melhor que Prozac, produto similar 
do laboratório concorrente, e que os efeitos são realmente eficazes, ilustrados pelos diversos 
personagens ao longo da trama. O faz com maestria já que se permite até, em alguns 
momentos, debochar-se sobre si mesma, conferindo ainda mais realidade à trama. 
 
Apesar dos logos, embalagens e diversas outras manifestações da marca estarem presentes 
em diversas cenas, o laboratório e o diretor não afirmaram o envolvimento na produção do 
filme. 
 
Críticas à parte, o que encontramos aqui é a simbiose cada vez mais invisível entre o 
entretenimento e o consumo. Marcas estão se apropriando de todas as experiências sociais e 
culturais, em qualquer lugar, a qualquer hora. Essas experiências, veiculadas pelas mídias, 
dominam nosso tempo de lazer, modelando opiniões políticas e comportamentos sociais, 
fornecendo materiais para a criação de identidades pelas quais os indivíduos modelam a sua 
visão de mundo na sociedade contemporânea. 
 



Retomando as teorias do cientista social Guy Debord, 'toda a vida das sociedades nas quais 
reinam as modernas condições de produção apresenta-se como uma imensa acumulação de 
espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação'." 
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