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Este resumo foi concebido a partir dos resultados de um trabalho de conclusão de
curso defendido no final de 2019. Nele trabalhamos o conceito de capitalismo artista
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015) para relacionar essa atual dinâmica de
IXQFLRQDPHQWR GD VRFLHGDGH Š PDUFDGD SHOD LQIODomR GH XPD DWLYLGDGH GH WLSR
HVWpWLFD TXH DEUDQJH WRGDV DV HVIHUDV VRFLDLV Š FRP XP REMHWR GH HVWXGR HPStULFR
e contemporâneo: uma campanha publicitária. Dentro deste universo temático,
WUD]HPRV FRPR SUREOHPiWLFD R VHJXLQWH TXHVWLRQDPHQWR ³GH TXH PDQHLUD R
conceito de capitalismo artista se apresenta no filme publicitário e na narrativa
FRQVWUXtGD HP WRUQR GDV SXEOLFDo}HV GD FDPSDQKD ³Go out, make some memoriesÆ
no e-commerce GD PDUFD %RORYR"´ 1HVVH VHQWLGR FRQVWUXtPRV XPD HVWUXWXUD
metodológica que elegeu o estudo bibliográfico para atender ao primeiro objetivo da
pesquisa de ³GLVFXWLU RV FRQFHLWRV GH FDSLWDOLVPR DUWLVWD /,329(76.< H 6(552<
2015), indústria criativa (UNCTAD, 2012) e narrativa publicitária (CARRASCOZA,
2004; CARRASCOZA, 2008; COVALESKI, 2012; ROCHA, 2006; ROCHA, 2007;
6,/9$ H &29$/(6.,
´ (P VHJXLGD VHOHFLRQDPRV D PHWRGRORJLD GH DQiOLVH
de conteúdo (BARDIN, 1977) para alcançar o segundR REMHWLYR GR WUDEDOKR ³DQDOLVDU
a relação do conceito de capitalismo artista com o filme publicitário e com a narrativa
FRQVWUXtGD QDV SXEOLFDo}HV GD FDPSDQKD ³Go out, make some memories´ QR ecommerce GD PDUFD %RORYR´ 2 PpWRGR GH DQiOLVH GH FRQWH~GR IRi utilizado para a
definição de dois parâmetros analíticos com base nas características que
representam o regime artista do capitalismo, sendo eles: (1) esfera das experiências
hedonistas e emotivas e (2) esfera da sedução e do imaginário. Com base nesses
núcleos analíticos, obtivemos como resultado a confirmação de que as peças
DQDOLVDGDV GD FDPSDQKD ³Go out, make some memories´ GD PDUFD %RORYR
amplificam a dinâmica proposta pelo capitalismo artista por meio do uso da narrativa
publicitária, que opera como uma máquina de produção de sentidos e signos, na
intenção de expor frequentemente símbolos que refletem as ideias de experiência,
hedonismo e emoção e funcionam como um estímulo à imaginação e uma estratégia
sedutora que encoraja o receptor da mensagem a praticar o consumo. Por fim,
percebemos que esse fenômeno assume uma forma de caminho de compra que
permite ao indivíduo a vivência (simbólica) das experiências sugestionadas pelas
narrativas das peças analisadas, haja vista que os produtos comercializados pela
Bolovo carregam as histórias enunciadas pela marca.
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