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1. INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este artigo traz reflexões que integram a pesquisa de Doutorado sendo desenvolvida 

no programa de pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social pela Universidade 

Feevale, cujo tema é juventude líquida3 contemporânea e sua relação com o consumo. Mais 

especificamente, investiga as interfaces da diversidade cultural e da exclusão/inclusão 

considerando a multiplicidade de representações e interações que envolvem as formas de 

apreensão e ressignificação da cultura de consumo do smartphone na juventude. 

A juventude contemporânea encontra na cultura de consumo possibilidades de 

comunicação, pertencimento, participação, sociabilidades, visibilidade e de formação do seu 

estilo de vida. Conforme Featherstone (1995) a cultura de consumo envolve uma dimensão 

cultural da economia, sendo que, o uso de bens materiais e os símbolos são considerados 

“comunicadores” de uma economia de bens culturais e estilos de vida. 

Segundo Rocha e Pereira (2009, p. 76) “o consumo estrutura valores e práticas sociais: 

regula relações sociais, interfere nos aspectos culturais, constrói identidades”. Canclini (2010, 

p. 60) afirma que o consumo é o “conjunto de processos socioculturais em que se realizam a 

apropriação e os usos dos produtos”. E, Bauman (2008) complementa que consumir não está 

                                                           
1 Doutoranda em Diversidade Cultural e Inclusão Social na Universidade FEEVALE, mestra em Processos e 
Manifestações Culturais. Administradora com MBA em Estratégia de Marketing. Docente na Faculdade IENH. 
2 Doutora em Educação e mestra na linha de pesquisa Estudos Culturais da UFRGS. Jornalista. Docente na 
Universidade FEEVALE.  
3 Schmidt (2007), tendo como base Bauman (2001), caracteriza a “juventude líquida” como “um grupo que, para  
afirmar-se  como  tal,  precisou,  em  determinados  momentos históricos,  romper,  ou  talvez  fosse  melhor  
dizer,  dissolver,  derreter  certos “sólidos”. Nesse  processo  de  dissolução,  a  juventude  acabou  por  
constituir-se como “rebelde”, “irreverente”, “obstinada”, “inconformada”. Com  isso, acabou criando novos 
“sólidos” para si. E são eles que, contemporaneamente, vão sendo despejados  no  cadinho  para  serem  
novamente  reformados,  reformulados  e refeitos”. 



                          

limitado a adquirir e ter a posse de algo. Deste modo, é possível descrever que o consumo não 

se restringe ao ato de compra, mas envolve as relações socioculturais dos consumidores entre 

si e com o mundo. 

As práticas de cultura de consumo estão cada vez mais interligadas ao crescente 

número de consumidores de smartphones. No mundo a quantidade de celulares atingiu 97,8 

acessos por cem habitantes em 2015, com um total de 7,2 bilhões de aparelhos (figura 1) que 

representa praticamente um acesso para cada indivíduo4. O consumo de telefones celulares 

teve um crescimento de 227% nos últimos 10 anos (2005 a 2015). 

 

Figura 1: Quantidade de celulares no mundo: 2000 a 2015 (em bilhões de aparelhos). Fonte: TELECO (2017, on-
line). 

O recorte proposto neste artigo está limitado, sobretudo, nas ações de break digital, ou 

seja, ações que são utilizadas por algumas marcas para instigar seus consumidores a refletirem 

sobre o uso excessivo do smartphone. Para tanto, este estudo tem como objetivo 

problematizar as relações que se estabelecem entre o consumo do smartphone e a 

hiperconectividade a partir de ações de mobile stacking 5. A fim de responder a questão: como 

as ações de mobile stacking estão interligadas ao processo de hiperconectividade 

contemporânea? 

Observa-se que as tecnologias digitais intensificam as reconfigurações de 

hiperconectividade e, fomentam uma multiplicidade de representações e interações que 

envolvem as experiências de consumo do smartphone na sociedade contemporânea. Não é 

                                                           
4 Considerando a população mundial de 7,3 bilhões de habitantes em julho de 2016, segundo a Cia (Central 
Intelligence Agency). Fonte: www.cia.gov (2017). 
5 Estacionamento de celular. 



                          

incorreto afirmar que a ação de “entrar na internet”, já se transformou em “viver com a 

internet”. “Esse ambiente virtual provocante e sedutor atrai cada vez mais os jovens, há uma 

infinidade de possibilidades e descobertas”, (ROSA, 2011, p. 3). 

Pode-se perceber o consumo do smartphone no elevador, na sala de aula, na mesa do 

restaurante, nas ruas, enfim, ele se faz presente em quase todos os momentos da vida social e 

pessoal, muitas vezes substituindo o contato pessoal com quem está próximo. 

Vivemos – principalmente nas sociedades de consumo ocidentais - a época das redes 
sociais on-line, dos games, das mídias locativas, da interatividade, da convergência e 
da visibilidade, para citar apenas alguns dos objetos e conceitos que nos rondam 
diariamente e que têm os jovens como seus principais atores, (BARBOSA, 2012, 
p.78). 

Sob o ponto de vista da tecnologia Castells (2005, p. 17) explica que “nós sabemos 

que a tecnologia não determina a sociedade: é a sociedade. A sociedade é que dá forma à 

tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses das pessoas que utilizam as 

tecnologias”. E, é possível perceber que os jovens são muitas vezes “bombardeados” 

diariamente com estímulos nas telas de seus smartphones e impulsionados a estar 

“hiperconectados”. Contudo, conforme Bauman (2008, p. 135) 

ironicamente, na era da conexão instantânea e sem esforço, e da promessa de estar a 
todo tempo “em contato”, existe um desejo de suspender a comunicação entre a 
experiência do momento e qualquer coisa que possa precedê-la ou se seguir a ela, 
ou, melhora ainda, de interrompê-la de maneira irreparável.  

Nesta perspectiva, faz-se necessário refletir sobre a hiperconectividade potencializada 

pelas tecnologias digitais. E, principalmente, convém analisar ferramentas e serviços que 

auxiliam a administrar o uso excessivo do consumo do smartphone, temas discutidos neste 

estudo. 

 

2. METODOLOGIA 

Neste artigo utilizou-se a pesquisa descritiva, qualitativa, dividida em dois 

procedimentos: bibliográfica e documental (PRODANOV E FREITAS, 2009). A pesquisa 

bibliográfica busca discutir questões sobre o consumo do smartphone e, conta com os autores 

Bauman (2001, 2008), Canclini (2010), Castells (2005), Rocha e Pereira (2009), entre outros.  

A pesquisa documental contou com análise das ações mercadológicas veiculadas no 

site Adnews, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, que descrevem experiências 



                          

de consumo do smartphone6. Foram encontradas 359 menções do tema “smartphone”. Após 

este levantamento, foram organizadas fichas para que fosse possível uma primeira 

aproximação com o material, que oportunizou o mapeamento das reportagens e definição de 

três reportagens utilizadas como recorte para este estudo. 

Por fim, optou-se pela análise de conteúdo, segundo Bardin (2004), sendo obedecidas 

as seguintes fases: a) pré-análise com preparação do material com a escolha das reportagens 

para compor o artigo; b) exploração do material, com definição das categorias: conectividade 

e break digital; c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

 

3. RESULTADOS 

Atentas as mudanças socioculturais e principalmente o impacto das novas tecnologias 

na cultura de consumo da sociedade contemporânea, algumas marcas estão adotando práticas 

inovadoras de mobile stacking, visando auxiliar os consumidores a gerenciar a vida on-line, 

off-line e administrar a relação com a hiperconectividade.  

No ano de 2015, a marca “KFC” veiculou a campanha “Enjoy real things7” na Rússia. 

Na propaganda um jovem permanece conectado ao seu smartphone e não percebe 

acontecimentos e pessoas ao redor, perdendo momentos importantes de sua vida, no final ele 

deixa o smartphone em um mobile stacking, no restaurante KFC e diverte-se com os amigos8.  

Outra ação analisada foi da marca “KIT KAT”, que em 2016, desenvolveu um mobile 

stacking, utilizando a própria embalagem do produto9. “A ação foi criada pela JWT de 

Londres e pensada também para promover a nova versão do chocolate, em tamanho família, 

feito para compartilhar com alguém (sem a intromissão da tecnologia para atrapalhar o 

contato com as pessoas)”10. Seguindo a orientação de seu slogan “Have a break. Have a Kit 

Kat.”11 propõe que as pessoas possam realizar um break digital, ou seja, encoraja os jovens a 

desligar-se de seus smartphones e aproveitar o momento.   

                                                           
6 Na organização para a codificação foi realizada a escolha da unidade de registro, definindo “smartphone” como 
tema, por amostragem não-probabilística, de amostra intencional ou tipicidade. 
7 Aproveite coisas reais. Vídeo da ação: https://youtu.be/NJvBlE3WUsc  
8  (REDAÇÃO ADNEWS, 27/10/2015). 
9 Vídeo da ação: https://youtu.be/jUaoGvuKklo  
10  (REDAÇÃO ADNEWS, 24/02/2016). 
11 O slogan “Have a Break. Have a Kit Kat.” (“Dê um Tempo. Coma um Kit Kat.”) foi criado em 1957, pela 
agência de publicidade JWT e, acompanha a marca até hoje. “O conceito da campanha era simples e direto: faça 
uma pausa, quer seja no trabalho, no esporte ou na diversão, e adicione um toque de prazer extra, saboreando um 
chocolate Kit Kat. Em outras palavras: quatro pequenas barrinhas de chocolate que devem ser consumidos em 



                          

Por fim, foi analisada a ação da “MasterCard”, realizada em 2016, na Polônia. “A ação 

desafia os clientes a deixarem seus celulares guardados durante toda a refeição. Quem 

conseguir a proeza de se desligar do mundo digital e voltar universo analógico das relações 

pessoais ganha uma sobremesa como recompensa”12. A marca instalou um mobile stacking 

nas mesas da rede de restaurantes Chick-fil-A, com a proposta de que as pessoas guardassem 

seus aparelhos e aproveitassem o momento e a companhia umas das outras13.  

 

4. DISCUSSÃO 

Adultos, idosos, jovens e crianças possuem e consomem smartphones, são impactados 

por ações mercadológicas que fomentam o hiperconsumo do smartphone, e ao mesmo tempo, 

por ações de mobile stacking que buscam propor uma reflexão sobre a dependência e 

consumo excessivo dos aparelhos, como por exemplo, as ações das marcas “KFC”, “KIT 

KAT” e “MasterCard” descritas no tópico 3. 

O smartphone é uma interface que permite ao jovem ampliar uma multiplicidade de 

estilos de vida, envolvendo a capacidade de “querer, desejar e almejar”, (BAUMAN, 2008, p. 

41) que configuraram a (nova) forma de viver e consumir na sociedade líquida moderna. 

Diante de tais características, é importante lembrar que hoje não há mais limites de tempo e 

espaço, pois com a internet e os smartphones, os jovens estão envolvidos em novas formas de 

organização social, (CASTELLS, 2005). 

No tocante a este ponto, é necessário considerar que o consumo do smartphone não 

afeta somente a comunicação, a informação e a interação com o mundo, mas situações 

desencadeadoras do imaginário de consumo, uma das perspectivas fundamentais da cultura de 

consumo defendida por Featherstone (1995) e também da cultura consumista descrita por 

Bauman (2008). Bem como, a construção de identidades (ROCHA E PEREIRA, 2009) e de 

práticas de consumos socioculturais, (CANCLINI, 2010). 

Apesar de todas as vantagens proporcionadas pelos smartphones, é possível perceber 

também alguns efeitos negativos como, por exemplo, a crescente “dependência” e o excesso 

de conectividade na vida cotidiana, que incide as colocações de Barbosa (2012) Bauman 

                                                                                                                                                                                     
separado, aumentando assim o tempo necessário para degustar e, por consequência uma pausa maior”, (DIAS, 
2015, on-line). 
12  (REDAÇÃO ADNEWS, 04/03/2016) 
13 Video da ação: https://youtu.be/bo7EzHdofDk  



                          

(2008) e também de Rosa (2011). Algumas pessoas estão sem paciência para esperar, tudo 

precisa ser instantâneo e agora, (BAUMAN, 2008). 

Nesta perspectiva, os smartphones não podem ser considerados ferramentas inertes ou 

que impõem um determinado consumo, pois conforme Bauman (2008) o contato com a rede é 

marcado pelas rupturas e descontinuidades, estabelecendo um anseio de pertencimento e 

conectividade. Enfim, conforme observado nas ações das marcas, os jovens precisam entender 

o impacto das tecnologias na sua vida cotidiana, para assim distinguir entre a conectividade 

produtiva e o uso excessivo dos aparelhos. Os jovens conseguiriam encarar o desafio e 

participar das ações de mobile stacking? 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo apresentou alguns apontamentos sobre como as práticas culturais e sociais 

do consumo do smartphone estão interligadas ao processo de hiperconectividade na juventude 

líquida contemporânea. As análises colocam em relevo a relação entre as ações de mobile 

stacking realizadas pelas marcas “KFC”, “KIT KAT” e “MasterCard” e, o hiperconsumo do 

smartphone na juventude. 

A disseminação dos smartphones e da internet modificou drasticamente a interação 

interpessoal na sociedade líquida contemporânea. Estes aparelhos fazem parte de uma grande 

parte das práticas profissionais, recreativas e até mesmo afetivas dos jovens. Verificou-se 

neste artigo que a hiperconectividade está articulada com o consumo e, que algumas marcas 

têm investido em ações visando auxiliar no gerenciamento, filtro e controle da relação do 

jovem com a hiperconectividade. 

Observa-se que, com o auxílio dos onipresentes smartphones é possível estar 

conectado com o mundo em (quase) todos os espaços e situações, vinte e quatro horas por dia, 

sete dias por semana. Neste contexto, pode-se considerar que novas e renovadas formas de 

conectividade reconfiguram as práticas de sociabilidade da juventude e, que estas impactam 

nas experiências e práticas socioculturais de consumo. 

 



                          

 

REFERÊNCIAS 

BARBOSA, Lívia. Juventude e Gerações no Brasil Contemporâneo. Porto Alegre: Sulina, 
2012. 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2004.  

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

______. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2008.  

CANCLINI, Néstor García. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da 
globalização. 8. ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2010. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: do conhecimento à política. In: CASTELLS, 
Manuel; CARDOSO, Gustavo. A Sociedade em Rede: do Conhecimento à Ação Política. 
Belém/PA: Imprensa Nacional, 2005. pp. 17-30. 

DIAS, Kadu. Mundo das Marcas. KIT KAT. 2015. Acesso em: 06 Abr. 2015. Disponível em: 
<http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/kit-kat-have-break.html>. 

FEATHERSTONE, Mike. Cultura de Consumo e Pós-Modernismo. São Paulo: Studio 
Nobel, 1995. 

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar. Metodologia do Trabalho 
Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. Novo Hamburgo: 
Feevale, 2009. 

REDAÇÃO ADNEWS. KFC convida: largue o celular e curta coisas reais. 27 Out. 2015. 
Acesso em: 28 Out. 2015. Disponível em: <http://www.adnews.com.br/publicidade/kfc-
convida-largue-o-celular-e-curta-coisas-reais>. 

______. KitKat usa embalagem para criar estacionamento de smartphones. 24 Fev. 
2016. Acesso em: 25 Fev. 2016. Disponível em: <http://www.adnews.com.br/publicidade/ 
kitkat-usa-embalagem-para-criar-estacionamento-para-smartphones>. 

______. MasterCard desafia clientes a guardarem o celular durante a refeição. 04 Mar. 
2016. Acesso em: 05 Mar. 2016. Disponível em: <http://www.adnews.com.br/ 
publicidade/mastercard-desafia-clientes-a-guardarem-o-celular-durante-uma-refeicao>. 

ROCHA, Everardo; PEREIRA, Cláudia. Juventude e Consumo: um estudo sobre a 
comunicação na cultura contemporânea. Rio de Janeiro: Mauad X, 2009. 

ROSA, Hélio Camilo. Juventude e Mídia: Uso dos aparelhos eletrônicos móveis nas salas de 
aula. ANAIS do XXVI Simpósio Nacional de História. Jul. 2011. 

SCHMIDT, Saraí. Ter Atitude: Juventude Líquida na Pauta - Um estudo sobre mídia e cultura 
jovem global. In: XVI COMPÓS UTP. Grupo de Trabalho Recepção, Usos e Consumo 
Midiáticos. Curitiba, PR, jun. 2007. 

TELECO. Telefonia Celular. 2017. Acesso em: 24 Jul. 2017. Disponível em: 
<http://www.teleco.com.br>.  

 


