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Ementa: Hipersegmentação do mercado de bens e hipermidiatização do ambiente social. A interatividade da web 2.0 e o 

novo  papel do público, de receptor para produtor de conteúdos midiáticos. A cultura de consumo, a cultura das mídias e o 

cidadão como consumidor.  O interacionismo nos processos comunicacionais publicitários, fator de incerteza sobre seus 

desdobramentos e para os investimentos da publicidade.     

 

Objetivos: 

Geral:  
      Compreender a comunicação publicitária no ambiente contemporâneo, com a emergência das 

redes sociais e a participação do consumidor como receptor e produtor de conteúdos midiáticos. 

Específicos:  

▪ Conhecer o concorrido mercado de bens hipersegmentado na cultura das mídias.  
▪ Compreender a relevância da cultura de consumo na organização social contemporânea. 
▪ Identificar a atuação do consumidor no ambiente social contemporâneo, em sua interação com as 

mensagens publicitárias. 
 
 

 

 

 

Conteúdo Programático 

 

 

http://lattes.cnpq.br/8389582909421136


UNIDADE I. O mercado de bens na cultura de consumo 
 
▪ O mercado de bens comandado pelo capitalismo de consumo 
▪ A hipersegmentação do mercado e os esforços publicitários para atrair o consumidor 
▪ A cultura que organiza a vida social em torno do consumo  
 
UNIDADE II. Os processos comunicacionais na cultura das mídias 
▪ Da mídia de massa à mídia digital 
▪ Do modelo unilateral de comunicação a sua circularidade  
▪ A atuação do público como produtor de conteúdos com o advento da Internet  
 
UNIDADE III. A participação do consumidor nas redes sociais 
▪ Interacionismo nas mídias digitais e novas estratégias publicitárias  
▪ Os investimentos nas métricas para conhecer o consumidor 
▪ Os rumos desconhecidos das mensagens publicitárias com a participação do consumidor 
 
 
 

Metodologia:  Aulas expositivas, com discussões sobre os textos indicados e análises de casos. 
 
 

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem: 
 

▪ Seminários sobre o assunto (10,0) 
▪ Trabalho teórico individual no final do semestre (10,0) 
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