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Sem dúvida, seria preferível dizer então que a publicidade constitui um discurso que opera colocando
em comunicação. Na verdade, não são as marcas e os consumidores que se comunicam, mas os consumidores entre si, no reconhecimento recíproco de um mesmo pertencimento, pela consciência de
encontrar um objeto comum na trivialidade do consumo.
QUESSADA (2003, p.12).
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RESUMO

O presente trabalho tem sua temática centrada na importância da publicidade e da imagem
fotográfica na constituição das marcas contemporâneas. Seu objetivo é determinar como a
publicidade constituída por imagens, o que é um traço marcante deste tipo de comunicação,
coopera para instituir uma série de valores e ideia sobre a marca, numa relação dialética
entre os produtores do discurso, as corporações, e os seus leitores, seus coenunciadores.
Para tanto, a pesquisa busca, em sua primeira parte, evidenciar as implicações de ordem
sociais, econômicas e de consumo que constituem o cenário que faz do mercado da publicidade e do fenômeno-marca um aspecto fundamental para compreensão das sociedades
contemporâneas. Com isso, coloca-se a publicidade e as marcas como práticas discursivas
que demandam um método de estudos que articule suas condições de produção e reconhecimento. Em seguida, apresenta-se a semiótica da narrativa como recurso teórico e metodológico para o estudo da imagem fotográfica e suas possibilidades de aproximação com a
Análise de Discursos Sociais, o que dá origem a um mecanismo de compreensão da enunciação a partir da imagem fixa. Na terceira parte, apresenta-se a evolução do fenômeno-marca
e os principais pensamentos acerca do assunto oriundos do campo do marketing e das teorias da produção de sentido, resultando numa apresentação panorâmica das discussões sobre
o tema. Por fim, na última parte, o texto traz uma crítica aos modelos de compreensão do
fenômeno, oportunizando o desenvolvimento de uma abordagem da marca fundamentada
nas noções de ethos e cena discursiva e as implicações que a enunciação publicitária tem a
partir dessa forma de abordagem do fenômeno-marca, que promove relações de comunhão
e sentimentos de pertença entre seus leitores/consumidores a partir do consumo simbólico
de produtos e marcas. A metodologia proposta é, então, colocada em teste através de um
estudo de caso que toma para análise o setor da telefonia móvel, a partir da publicidade
impressa para revista das marcas Claro, Oi, TIM e Vivo, publicadas em Veja nos anos de 2013
e 2014.

Palavras-chave: Discurso publicitário. Posicionamento Discursivo. Marcas Contemporâneas.
Fotografia. Ethos. Cenografia.
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ABSTRACT

This study has its theme focused on the importance of advertising and the photographic image in the constitution of contemporary brands. Its purpose is determining how the advertising made up of images, which is a striking feature of this type of communication, cooperate
to establish a set of values and ideas about the brand, in a dialectical relationship between
the producers of speech, the corporations, and their readers, their co-enunciators. Therefore, the research aims, in its first part, to highlight the implications of social, economic and
consumption orders that constitute the scenario that makes the advertising market and the
phenomenon-brand a fundamental aspect for understanding the contemporary societies.
Thus, the advertising and brands are placed as discursive practices that require a method of
study that articulates their conditions of production and recognition. Then it presents the
narrative semiotics as a theoretical and methodological resource for the study of the photographic image and its possibilities of an approach with the Analysis of Social Discourses,
which originates a mechanism for understanding the enunciation of the still image. The third
part presents the evolution of the phenomenon-brand and the main thoughts about the
subject coming from the Marketing studies and the theories of meaning production, resulting in a panoramic presentation of the discussions about the subject. Finally, the last part,
the text makes a critique of the models of understanding the phenomenon, providing opportunities for the development of a brand approach grounded in the ethos notions and discursive scene and the implications that the advertising enunciation has in this form of the phenomenon-brand approach, that promotes relations of communion and feelings of belonging
among its readers / consumers by the symbolic consumption of products and brands. The
proposed methodology goes in test with a case study that analyses the mobile industry
through print advertising of the brands Claro, Oi, TIM and Vivo, published in the magazine
Veja in the years 2013 and 2014.

Keywords: Advertising Discourse. Discursive Positioning. Contemporary Brands. Photography. Ethos. Scenography.
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INTRODUÇÃO

Na publicidade contemporânea, a imagem tem uma importância substancial (seja
através do filme publicitário ou da imagem fixa: desenho, ilustração ou fotografia), o que
torna relevante estudar – a partir dos referenciais teóricos do campo da Comunicação Social
– os mecanismos de construção do discurso publicitário e sua produção de sentido naquelas
mensagens elaboradas a partir de materiais significantes não-verbais. Interessa-nos, então,
essa fase na comunicação publicitária que Georges Péninou (1974, p.62) destaca: “... uma
publicidade sem imagem hoje não é mais representativa do gênero, como o foi numa certa
época”.
Nessa perspectiva, esta pesquisa objetiva o desenvolvimento de uma metodologia de
análise capaz de compreender as contribuições da imagem fotográfica dentro da produção
de sentidos da publicidade contemporânea. De forma mais específica, interessa-nos desenvolver um método de análise que permita explicar como a informação fotográfica – matéria
significante de natureza polissêmica – participa do engendramento do discurso publicitário,
possibilitando, ainda, a efetivação da comunicação e o desenvolvimento de relações estáveis
entre marcas anunciantes e coenunciadores, promovendo a adesão dos indivíduos aos discursos das marcas na contemporaneidade.
Em seu horizonte teórico, o presente trabalho encontra suas principais referências na
convergência de três áreas de conhecimento, a saber: (1) a Análise de Discurso (AD) aplicada
aos estudos da imagem, (2) a semiótica da narrativa, dita greimasiana, e (3) os estudos sociais e semióticos acerca do fenômeno-marca. Considerando que este estudo parte do arcabouço teórico presente em (1), faz-se necessário um breve destaque de alguns aspectos da
relação entre AD e os estudos da imagem, que caracterizam nossa compreensão dos fenômenos da significação.
Em sua evolução histórica, a Análise de Discurso firmou-se dentro dos estudos semiológicos como um campo marcado pela investigação dos textos verbais, escritos ou falados –
literatura, discurso político, jornalismo e publicidade impressos e outros –, dada sua origem
vinculada à linguística estruturalista e sua oposição a práticas como a interpretação de tex-
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tos, muito difundida na França, por volta de 1960 (BRANDÃO, 1997). Entretanto, a visão desse campo teórico sobre os fenômenos da comunicação e seus dispositivos de análise são
aplicáveis não apenas ao estudo de textos verbais, mas nos permitem compreender a produção de sentido de qualquer matéria significante.
Embora exista a possibilidade de estudo do não-verbal com base na AD, não se pode
ignorar o fato de essa tradição proporcionar um amplo instrumental teórico e metodológico
para a análise de textos verbais, o que não ocorre com o estudo do fotográfico, por exemplo.
Contudo, é justamente nesse percurso tradicionalmente pouco explorado — a AD enquanto
fundamentação metodológica para a compreensão da imagem e das marcas contemporâneas — que situamos nossa pesquisa. Dessa forma, apresentamos uma metodologia de análise que permita explicar os processos de enunciação da imagem fotográfica e da comunicação publicitária, relacionados com o fenômeno das marcas na contemporaneidade. Para
tanto, priorizamos os seguintes aspectos:
 A Análise de Discurso e sua compreensão dos fenômenos da comunicação de
massa: importa-nos o modo como os fundamentos teóricos da AD explicam os
processos de significação, as relações entre texto e contexto, a relação entre sujeitos e linguagem, o exercício da linguagem como acontecimento enunciativo, a
presença do ideológico na produção, circulação e reconhecimento dos discursos
na análise da comunicação de massa — o que discutiremos mais a frente;
 A relevância da imagem na comunicação publicitária: como foi evidenciado anteriormente, a imagem tem lugar de destaque na efetivação das funções de comunicação da publicidade contemporânea. Portanto, nossa atenção estará direcionada
àquela publicidade que toma a imagem fotográfica como um importante recurso
de comunicação (isso não quer dizer que haja apenas a imagem fotográfica, mas
que essa tem grande importância na produção de sentido global da peça publicitária, quando comparada ao texto verbal);
 As teorias da enunciação e o estudo da imagem: considerando a grande semelhança que existe entre as imagens publicitárias (o emprego de estereótipos), trabalhamos mais detidamente no estudo das teorias da enunciação aplicadas à imagem fotográfica, levando em conta suas propriedades plásticas. Objetivamos, com
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isso, explicar como é construída a relação entre enunciador e coenunciador e como a encunciação participa na constituição do posicionamento discursivo de produtos e marcas anunciantes diante dos seus leitores/consumidores;
 A campanha publicitária enquanto discurso: em nossa proposta metodológica é
fundamental a análise não apenas de uma peça publicitária, mas de campanhas
publicitárias desenvolvidas ao longo do tempo. Isso se torna importante porque
consideramos a campanha publicitária um discurso (ou relação discursiva) coerente — tanto no seu plano argumentativo (recursos persuasivos) quanto no seu plano formal (o trato com o texto verbal, escolha de imagens, diagramação, entre outros) —, que estabelece de forma estável e continuada o lugar dos sujeitos implicados na relação de comunicação (DURAND, 1974). Além disso, delinear o posicionamento discursivo de anunciantes e leitores é tarefa que demanda o estudo das
constantes interações que ocorrem ao longo do tempo entre enunciador e coenunciadores.
Em relação à sua pertinência, a relevância do presente trabalho está calcada na crescente importância social e econômica da comunicação publicitária e do fenômeno-marca, os
quais, gradativamente, assumiram um papel crucial na cultura contemporânea. O discurso
publicitário contemporâneo não reconhece fronteiras e busca ocupar todos os espaços livres
(ou não) de inscrições (QUESSADA, 2003, p.76). Dentro dessa lógica, a publicidade não se
contenta mais em estar apenas nos locais tradicionais (no filme publicitário apresentado nos
intervalos comerciais da TV, nas páginas de revistas e jornais, em outdoor, rádio, táxi, painéis
de pontos de ônibus e outros), mas tenta alcançar a todo instante o leitor/consumidor, criando espaços alternativos, como a chamada extramídia1.
Esses desdobramentos a e disseminação do discurso publicitário – fenômeno muitas
vezes “naturalizado” e simplificado; de caráter globalizante – merecem um estudo cuidadoso
por parte das abordagens teóricas do campo da Comunicação Social, uma vez que participam ativamente da constituição, cada vez mais intensa, de sujeitos (e sociedades) mediati1

O termo “extramídia” se refere às atividades que procuram levar o discurso publicitário para fora dos seus
locais habituais, mas que o fazem através dos meios de comunicação de massa. Como exemplo, temos a
produção e o patrocínio de programas (batering e sponsoring, respectivamente), mecenato, relações públicas,
publicidade no local de vendas e outros, como nos mostra Dominique Quessada (2003).
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zados, em uma lógica marcada pela cultura do consumo. Ocupando o lugar de expressão
privilegiada da economia global – que busca a exacerbação do ideal neoliberal –, o discurso
publicitário concorre para o apagamento das fronteiras territoriais e o enfraquecimento da
cultura dos Estados, contribuindo também para uma reorganização da sociedade. Ou seja, é
necessário perceber e discutir a publicidade para além do campo da Administração e do
marketing, considerando-a como discurso social — como fenômeno de comunicação que
põe em contato sujeitos (anunciantes e leitores), através de processos de significação especializados — e não apenas como recurso para promoção e aumento de vendas.
Além disso, outro fator faz da publicidade e do fenômeno-marca práticas discursivas
fundamentais das economias de consumo: a evolução tecnológica e o desenvolvimento da
produção industrial criaram um ambiente em que os produtos e marcas concorrentes apresentam desempenho e padrões de qualidade muito semelhantes2. Suas ações mercadológicas
e recursos de distribuição também não mostram diferenças marcantes (PINHO, 1996), o que
agrega à comunicação desses produtos a função de estabelecer conceitos e valores, a fim de
criar distinções entre concorrentes tecnicamente muito semelhantes. Nesse panorama, a comunicação publicitária e as práticas discursivas que configuram o mundo ético das marcas
adquirem papel fundamental no desenvolvimento de diferenciais – valores e ideias – entre
produtos (ou serviços) similares que concorrem pelo mesmo público. Assim, enquanto os produtos anunciados e conteúdos transmitidos se apresentam semelhantes, a publicidade e os
diversos recursos de comunicação da marca, através do trato dado à linguagem, estabelecem
junto a seus coenunciadores a diferenciação necessária entre produtos e marcas concorrentes.
Ao analisar esse cenário a partir do arcabouço teórico da AD, percebemos que não se
trata de uma questão propriamente mercadológica, mas de um problema de linguagem. A
questão, desse modo, refere-se à produção de sentido entre sujeitos: são enunciadores e coenunciadores — marcas anunciantes e leitores/consumidores, respectivamente — que assumem lugares distintos dentro de uma relação discursiva, de acordo com as regras do discurso
publicitário, das diversas práticas discursivas das marcas e das sociedades de consumo. E ainda: a criação de diferenciais entre produtos relativamente semelhantes é um efeito de sentido; corresponde ao posicionamento discursivo assumido pelo enunciador – é da ordem da
2

Trata-se do processo de “comoditização”, conforme explica Carmem Carril (2007).
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enunciação e diz respeito aos “modos de dizer: mostrar, interagir e seduzir” (PINTO, 1999,
p.61-65).
Assim, ao tomarmos para estudo a comunicação publicitária, percebemos que a semiologia discursiva (Análise de Discurso) se mostra eficiente, pois traz recursos conceituais e
uma abordagem dos fenômenos da comunicação pertinentes para a compreensão dessa
problemática. Ao optarmos, então, pelo modelo teórico da AD, o fazemos porque há aí a
incorporação de determinados aspectos fundamentais ao entendimento dos efeitos de sentido da comunicação de massa.
Entre esses aspectos, podemos destacar uma abordagem da produção de sentido
que incorpora as coerções e as influências culturais, ideológicas e históricas. Além disso, ao
contrário de outros modelos teóricos que preconizam uma análise interna do objeto – o que
colocaria em risco a compreensão do processo de significação da imagem fotográfica e da
peça publicitária enquanto elemento de um discurso mais amplo, o discurso da marca –,
para a semiologia dos discursos sociais a produção da interpretação põe em funcionamento
relações contextuais e cotextuais (relações interdiscursivas), dentro das limitações impostas
a enunciadores e coenunciadores (condições de produção e reconhecimento do discurso).
A respeito do objeto de pesquisa, dentro da comunicação publicitária nos interessa
discutir os processos de significação estabelecidos no discurso daquelas marcas e produtos
ligados às tecnologias da comunicação e informação (telefonia celular, provedores de internet, computadores de mão, computadores, automóveis e outros), de acordo com a concepção de McLuhan (1979). Queremos analisar, através desse recorte, como a publicidade assimila em seus discursos as rápidas mudanças tecnológicas da contemporaneidade – que estão imprimindo uma nova dinâmica nas relações de sociabilidade – e estabelece os lugares
de enunciador e coenunciadores, num discurso (marcado pelo uso das imagens) que tenta
reorganizar os sujeitos e as sociedades, a partir de uma retórica da interatividade e comunicabilidade exacerbadas.
Dessa forma, quando optamos por determinadas marcas e produtos, a intenção foi
analisar como essa nova era – em que inéditas formas de sociabilização e reestruturação das
relações com espaço e tempo impõem novas formas de perceber o mundo – se inscreve no
discurso publicitário e participa da construção de diferenciais intangíveis para marcas e pro-
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dutos, ou seja, no desenvolvimento de posicionamentos discursivos (relações entre anunciantes e leitores).
Considerando a pertinência do presente estudo para o campo da Comunicação Social
e para este programa de pós-graduação, podemos destacar o objetivo de desenvolver um
método de análise capaz de estudar a publicidade impressa produzida para o suporte revista, enfatizando o processo de significação da imagem fotográfica nos meios de comunicação
de massa e suas relações com o leitor e com o fenômeno-marca. Assim, a problemática em
questão está situada no campo da significação e das implicações sociais da comunicação
publicitária das marcas.
Como foi comentado anteriormente, preocupa-nos discutir como a imagem fotográfica – mesmo sendo uma matéria significante de natureza polissêmica — contribui, dentro
da semiose do discurso publicitário, para o estabelecimento do posicionamento discursivo
de marcas e anunciantes, a partir de uma situação de concorrência.
Como evidencia Quessada (2003), a comunicação publicitária tem forte importância
para o estabelecimento das marcas comerciais modernas. Desde a equiparação tecnológica
existente entre os diversos fabricantes (fatores de ordem material) até o esvaziamento de
sentido dos produtos, que ocorre nas sociedades contemporâneas (fatores de ordem simbólica), o que se tem é uma crescente necessidade de estabelecer no campo dos discursos a distinção entre os produtos (SEMPRINI, 1995). Dessa forma, ao longo do tempo, o fenômenomarca ganhou maior relevância social e é atualmente, e sobretudo, um problema de ordem
semiológica, no qual o que está em jogo é a produção de sentidos estabelecida por essa rede
de discursos denominada publicidade – uma rede que evolui de acordo com as transformações da sociedade em que está inserida, demandando, assim, um olhar diacrônico e discursivo.
Nesse sentido, é necessário aperfeiçoar uma metodologia de análise da comunicação
publicitária, e do fenômeno-marca, que seja sensível à importância da imagem, uma vez que
o discurso publicitário faz intenso uso de tais matérias significantes. Além disso, não se deve
perder de vista a imbricação entre as diversas matérias significantes que conformam os discursos sociais, com destaque para as relações entre imagem fotográfica e texto verbal – o
que nesse caso se apresenta como questão de extrema importância.
Considerando alguns pontos destacados anteriormente — a relevância da imagem na
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publicidade contemporânea, a campanha publicitária como relação discursiva coerente e
continuada e a importância da comunicação publicitária das marcas do setor de tecnologia e
comunicação —, optamos por tomar como objeto de análise a publicidade impressa (com
destaque para o suporte revista) produzida para o setor de telefonia móvel, mais especificamente pelas seguintes marcas: Claro, Oi, TIM e Vivo.
A opção de estudar campanhas produzidas por um conjunto de empresas que disputam o mesmo segmento (em lugar de apenas uma marca) justifica-se pela forma como a AD
trata o processo de significação – a comparação evidencia o sentido do discurso – e ainda
porque essa comparação de discursos semelhantes nos permite observar como empresas
que promovem produtos semelhantes e disputam o mesmo mercado desenvolvem seus
posicionamentos discursivos de formas diferenciadas.
Além dos fatores já elencados, tais empresas participam da comunicação publicitária
de maneira intensa3, fazem uso significativo da imagem fotográfica e têm um tempo de inserção nos meios de comunicação suficiente para permitir a formação de uma amostragem
capaz de indicar seus posicionamentos discursivos. Além disso, delimitamos nosso recorte
trabalhando com a publicidade que essas marcas veiculam no suporte revista, com vistas a
estabelecer uma metodologia de análise para a publicidade nos meios impressos. Para tanto,
estabelecemos quatro objetivos específicos, que orientam a organização do trabalho da seguinte forma: cada objetivo específico dá origem a um par “problema/hipótese” e um capítulo, sendo que o último objetivo específico se refere aos quatro últimos capítulos de análise
das marcas anunciantes. Os objetivos específicos são:
- Evidenciar as relações entre publicidade, marca e a cultura contemporânea, a fim de apresentar a comunicação publicitária e o fenômeno-marca como práticas discursivas, que demandam um referencial teórico que sincronize seus aspectos semiológicos e sociais.
- Discutir os limites e as potencialidades da Análise de Discursos Sociais (ADS) em relação ao
estudo da imagem publicitária e suas possíveis relações com a semiótica francesa na institui-

3

De acordo com o estudo Retrospectiva e Perspectivas, do IBOPE Media, as quatro maiores operadoras de telefonia móvel aparecem, em 2014, no ranking dos 30 maiores anunciantes do Brasil: a Vivo ficou em 8º lugar, a Claro
em 12º, a Oi ocupou a 22ª posição e a TIM ficou na 23ª posição. Juntas, as quatro empresas investiram em publicidade R$ 4.117.180.000,00 em 2014. Cf. EXAME.COM. Os 30 maiores anunciantes do Brasil em 2014, 2015. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/os-30-maiores-anunciantes-do-brasil-em-2014/lista>.
Acessado em: 21 out. 2015.
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ção de uma metodologia de análise.
- Discutir as implicações sociais, econômicas e culturais do fenômeno das marcas contemporâneas e as conceituais resultantes desse contexto, com especial destaque àquelas oriundas
do campo do marketing e do campo da semiologia.
- Desenvolver uma compreensão das marcas contemporâneas que considere os seus aspectos sociais e discursivos e suas relações com a comunicação e a imagem publicitária, assim
como operacionalizar uma metodologia de análise que considere tais fatores.
Tais objetivos específicos vinculam-se à problemática que orienta o movimento investigativo do presente estudo, de maneira que se podem elencar os seguintes problemas
de estudo:
Considerando os fundamentos teóricos da AD e seus modos de apreensão dos fenômenos
da comunicação midiática, quais as possibilidades metodológicas para uma análise discursiva
da comunicação publicitária?
Considerando as características das matérias significantes não-verbais e a tendência da publicidade contemporânea em explorar o efeito de sentido das imagens, como a fotografia
contribui na produção de sentido e na constituição da enunciação do discurso publicitário?
Considerando os aspectos sociais, culturais e econômicos, como se pode caracterizar a noção de marca e explicar o seu funcionamento a partir do campo do marketing e do campo da
semiologia?
Tomando a campanha publicitária como uma relação discursiva formada por diversos elementos – as peças publicitárias – interligados por um objetivo comum e por uma coerência
argumentativa e formal, como os discursos publicitários de marcas concorrentes dentro do
setor de telefonia móvel, considerando aí o destacado uso da imagem fotográfica, estabelecem distintos posicionamentos discursivos de marcas e, consequentemente, promovem a
adesão dos leitores /consumidores?
A fim de estabelecer um ponto de partida para o trabalho, a pesquisa opera com as
seguintes hipóteses, que estão vinculadas aos problemas e aos objetivos específicos elencados acima:
 Hipótese 1: sendo a comunicação publicitária e as manifestações da marca práticas discursivas – ou seja, manifestações portadoras de sentido dentro do contexto
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contemporâneo marcado pela confluência de fatores sociais, econômicos e da ordem do consumo –, esses dois fenômenos sociais permitem uma abordagem fundada nos princípios da AD, possibilitando relacionar suas dimensões significantes
com suas condições de produção, circulação e reconhecimento. Dessa forma, alguns pressupostos próprios de uma visada discursiva se mostram fundamentais,
como se pode ver a seguir:
Na perspectiva da AD, o processo de leitura dos discursos midiáticos permite uma
compreensão mais ativa do papel exercido pelo leitor. A noção de coenunciador, por exemplo, vem substituir a ideia de destinatário, demonstrando que o discurso é uma construção
que não está apenas sob o domínio exclusivo do enunciador, sendo um trabalho coletivo,
por cuja elaboração enunciador e coenunciador são responsáveis (MAINGUENEAU, 2000).
Esse modo de perceber a participação do leitor empírico — na figura de discurso do
coenunciador — se mostra bastante oportuno para o estudo da publicidade e de suas relações com o posicionamento discursivo das marcas comerciais. Como nos explica Maingueneau (2000), no momento mesmo da elaboração do discurso o enunciador produz uma representação sobre esse leitor. Tal representação do coenunciador, que considera seus valores morais, nível de conhecimento do mundo, preconceitos diversos e modos de uso da linguagem, intervém de maneira fundamental na elaboração do discurso. Essa consciência da
existência de um interlocutor, quase uma invocação de sua presença, no caso específico do
discurso publicitário é um trabalho sistematizado e crucial para o êxito de um esforço de
comunicação que busca manter uma relação duradoura entre marca anunciante e leitor.
Assim, é possível trazer para o interior do discurso uma concepção de mundo que se mostre
relevante e consistente aos olhos do seu coenunciador.
Além da compreensão do processo de leitura, a noção de discurso social (VERÓN,
1984 apud PINTO, 1995) trata adequadamente das matérias significantes que conformam os
discursos circulantes na comunicação midiática. Para o autor, tais discursos carregam as
marcas do contexto social e da cultura que os produz e consome. Conforme expõe Milton
José Pinto (1999), todo fenômeno social deve ser compreendido como portador de sentido.
E os sentidos, inevitavelmente, são produções sociais.
Outro fator importante na noção de discurso social é a heterogeneidade interna dos
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discursos – ou seja, sua constituição dada por diversas matérias significantes, tais como textos verbais, imagens, sons, elementos gráficos e outros. Esse é o caso da comunicação publicitária e da grande maioria dos discursos circulantes na mídia. E por assim serem, é necessária uma abordagem teórica que dê conta da diversidade de matérias significantes e que
permita o estudo da imagem fotográfica, tal como a AD.
 Hipótese 2: o discurso publicitário, conforme os demais produtos da comunicação
de massa, pode ser estudado a partir da noção de discurso social (PINTO, 1995).
De acordo com esse conceito, os discursos que circulam nos meios de comunicação de massa são constituídos por matérias significantes diversas, tanto verbais
como não-verbais. Como se vê, a ideia de uma composição heterogênea dos produtos da comunicação está presente no arcabouço teórico da AD; no entanto, se a
tradição de estudos linguísticos dá a esse campo uma diversidade de instrumentos
teóricos e analíticos para a compreensão da significação da matéria linguística, o
mesmo não ocorre com a imagem, sobretudo naquilo que se refere à enunciação.
Dessa maneira, entendemos que um maior diálogo entre a AD e a semiótica da
narrativa se configura como um caminho teoricamente coerente e metodologicamente pertinente para a constituição de um instrumento de análise da enunciação
fotográfica na comunicação publicitária.
Esse sincretismo ocorre, entre outras razões, em função da necessidade de assegurar
a efetivação da relação discursiva, uma vez que um grau mínimo de interpretação precisa ser
alcançado. Dessa forma, a polissemia da imagem fotográfica é consideravelmente controlada na sua relação com o texto verbal (título, slogan e outros) — o que Roland Barthes (1990)
denominou de fixação. Além da relação de fixação, que delimita o universo de possíveis interpretações da fotografia, podemos destacar ainda a utilização dos estereótipos visuais. A
publicidade constantemente faz uso de imagens padronizadas e, de certa forma, já carregadas de um sentido estável (desenvolvido na forma de relações interdiscursivas), sendo apenas adaptadas às necessidades específicas de cada comunicação — de acordo com a noção
de estereótipo adaptado, desenvolvida por Ernest Gombrich (1986). Esse duplo recurso — a
fixação e os estereótipos visuais — garantem um efeito de sentido apropriado, reduzem os
desvios de interpretação, aumentando as chances de o processo de leitura atingir os objeti-
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vos da comunicação.
 Hipótese 3: as décadas de 1970 e 1980 foram marcadas pela preocupação em
mensurar o valor financeiro das marcas. Tal compreensão do fenômeno-marca,
em boa medida decorrente das importantes fusões e compras de grandes corporações que ocorreram nesse período, mostrou-se inadequado já na década de
1990, quando se percebeu que o valor das marcas está fundado na sua capacidade
de por em circulação valores, ideais de vida – em outras palavras, quando se percebeu sua capacidade semiótica como origem da noção mesma de marca contemporânea (SEMPRINI, 2006). Tal é a importância da marca e da publicidade contemporâneas, que ambas adquirem um valor de distinção social e sentimentos de
pertença (QUESSADA, 2003).
Dessa forma, a noção de marca pode ser compreendida como um conjunto de relações estabelecidas entre anunciante e leitores, a partir dos constantes contatos entre as
partes envolvidas na comunicação publicitária. Esse conjunto de expectativas e obrigações
caracteriza o “acordo” estabelecido através da comunicação e pode ser evidenciado a partir
do posicionamento discursivo proposto pelos anunciantes e aceito (ou não) pelos leitores.
 Hipótese 4: a fim de compreender como se dá o desenvolvimento do posicionamento discursivo do anunciante, propomos considerar dois pontos: (1) esse posicionamento se constrói na relação entre enunciador e coenunciador do discurso
publicitário e nas diversas práticas discursivas que formam as manifestações da
marca, através da constante interação ao longo do tempo entre produto (ou marca) e leitor, de maneira a termos um acordo tácito entre as partes envolvidas,
dando origem a expectativas e obrigações para ambos; (2) o posicionamento discursivo proposto pelo enunciador e aceito (ou não) pelo leitor é fruto do efeito de
sentido global resultante desta relação construída ao longo do tempo. Ou seja,
depende da complexa relação entre as diversas matérias significantes que compõem o discurso publicitário (recursos persuasivos, linguagem adotada para o texto verbal, slogan, imagens, diagramação e tipologia empregadas na peça publicitária, suportes utilizados para veiculação). Assim, é na relação da imagem fotográfica com os demais elementos (verbais e não-verbais) formadores da comunicação
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publicitária e das diversas manifestações da marca que esse posicionamento discursivo é estabelecido e consolidado. E, como se trata de um efeito de sentido,
torna-se fundamental o estudo comparativo de dois ou mais discursos publicitários concorrentes, uma vez que em AD o sentido se torna evidente na comparação.
O processo de enunciação – verbal e não verbal – constitui, de modo sistemático, um
dos recursos no processo de configuração do posicionamento discursivo das marcas anunciantes. Para além da enunciação, e em conjunto com ela, é possível compreender os valores
postos em circulação pela marca a partir das noções de ethos discursivo e cenografia (MAINGUENEAU, 2001; 2008a; 2008b; 2008c). A depender de como o enunciador constrói uma
imagem de si através do discurso, aquilo que é dito se torna mais ou menos crível diante do
seu auditório e orienta a relação estabelecida entre a voz que sustenta o dizer e seu público
leitor/consumidor. Ao mesmo tempo em que o ethos engendra uma ambiência social da
qual parte a fala e na qual ela está inserida, forma-se a cenografia – esse espaço social, caracterizável por estereótipos de comportamento e sistemas de valores que indicam como os
sujeitos devem agir e aquilo que é positiva e negativamente valorizado. Dessa forma, na relação complexa entre ethos e cenografia é engendrado o mundo ético da marca que, a depender de sua pertinência social e adequação às expectativas dos coenunciadores, promove
um processo de adesão dos sujeitos que se dá pelo consumo simbólico desse mundo ético –
ou seja, além de produtos e serviços, os leitores consomem concepções de mundo, modos
ideais de vida, hierarquização de valores sociais, preconceitos, crenças e compreensão física
e moral de si.
Assim, nos planos enunciativo e argumentativo da comunicação das operadoras de
telefonia móvel, valores como liberdade, individualidade e personalização, fruição dos prazeres da vida, valorização dos laços afetivos com amigos e familiares, dentre outros, são
propostos ao leitor como promessas a serem cumpridas por produtos e marcas, enquanto
estas se posicionam como flexíveis e adaptáveis ao jeito de ser e às necessidades do coenunciador. Nesse sentido, esses discursos interpelam o leitor como se o cidadão da contemporaneidade fosse o grande beneficiado da evolução tecnológica da comunicação. Entretanto, mesmo havendo elementos em comum nas práticas discursivas e na publicidade das
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marcas, do ponto de vista dos elementos verbais, do emprego de imagens e de seus argumentos, cada marca constrói um lugar específico para se posicionar diante dos seus leitores/consumidores – constroem, assim, uma imagem de si e um mundo ético próprios.
Esclarecidos nossa problemática e o objeto de estudo, julgamos necessário discutir o
desenvolvimento metodológico da pesquisa, a compreensão que temos do campo da Comunicação Social e a perspectiva metodológica da AD. Nossa intenção é estabelecer uma metodologia para a análise da publicidade impressa (veiculada em revistas, mobiliário urbano e
outdoor) de marcas anunciantes de telefonia móvel – Claro, Oi, TIM e Vivo.
O interesse fundamental da análise é evidenciar como a comunicação publicitária desenvolvida a partir da imagem estabelece posicionamentos discursivos de marca. Nessa direção, interessa-nos tomar para estudo o momento em que as quatro marcas estão concorrendo no mercado, de modo que se torne possível destacar quais os recursos discursivos
mobilizados por cada uma delas para desenvolver seus posicionamentos. Assim, trabalharemos com o período de dois anos (2013 e 2014), priorizando as principais campanhas desenvolvidas por essas empresas.
É importante destacar que a determinação do posicionamento discursivo efetivo demanda duas etapas: o estudo do discurso publicitário e, posteriormente, o estudo do discurso dos leitores/consumidores da comunicação (VERÓN, 1985). O cruzamento desses dados
pode, de fato, permitir a compreensão do posicionamento discursivo de marcas anunciantes. Contudo, interessa-nos por hora um avanço teórico na análise da matéria significante e
o desenvolvimento de um referencial teórico adequado, de maneira que nesta pesquisa
concentramos o estudo no primeiro estágio: a análise do posicionamento das marcas proposto pela comunicação publicitária.
Com relação ao campo da comunicação social, entendemos tais fenômenos apontados como práticas discursivas, cuja materialidade evidencia as relações entre sujeitos, num
dinâmico processo histórico, determinado pela cultura. Além disso, situamos nossa problemática em consonância com os princípios metodológicos da AD — disciplina que busca “articular sua enunciação sobre certo lugar social” (MAINGUENEAU, 2000) — e seu ponto de vista sobre a linguagem. Ou seja, a AD não se preocupa com uma análise especificamente linguística, sociológica ou psicológica, mas leva em consideração as variações enunciativas, o
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espaço social e o campo discursivo, a identidade dos indivíduos e seus papéis instituídos no
interior das trocas simbólicas — fatores fundamentais para o nosso desenvolvimento metodológico.
De modo a apresentar mais claramente os resultados da pesquisa, esta tese está dividida em duas etapas, a primeira parte – intitulada “Publicidade, Discurso e Marca Contemporânea” – tem três capítulos; e a segunda parte – denominada “Otimismo Tecnológico e
Cenografias Publicitárias: estudo de caso das marcas Claro, Oi, TIM e Vivo” tem cinco capítulos. Conforme já comentado, os três primeiros objetivos específicos se vinculam aos três
primeiros capítulos, que formam a primeira parte, enquanto o quarto objetivo específico se
vincula aos quatro capítulos da segunda parte. No primeiro capítulo, intitulado “Publicidade
e Discurso: a evolução social e econômica de uma prática discursiva”, apresentamos os elementos que permitem e justificam uma abordagem dos fenômenos da comunicação publicitária e das marcas contemporâneas como práticas discursivas. Dessa forma, num primeiro
momento, evidenciamos o crescimento do mercado da comunicação e o gradativo aumento
da concentração dos negócios em comunicação e publicidade nas mãos de grandes grupos
corporativos com alcance global – o que põe em relevo a estreita relação entre a lógica neoliberal e o desenvolvimento da comunicação publicitária. Em seguida, são apresentados os
fundamentos que dão forma à abordagem discursiva dos fenômenos da significação e que
constituem o panorama teórico da ADS.
No segundo capítulo, “Discurso e Imagem: propriedades enunciativas do não verbal e
as categorias de pessoa, espaço e tempo na fotografia publicitária”, partindo do entendimento de que o arcabouço teórico da AD está mais adaptado ao estudo da matéria significante de natureza verbal, apresentamos as possibilidades de aproximação entre a perspectiva discursiva de apreensão da linguagem e os estudos da semiótica da narrativa, dita semiótica greimasiana, na intenção de elaborar uma metodologia de estudo da publicidade que
comporte a compreensão da enunciação da imagem fotográfica. Para tanto, na primeira
parte apresentamos os principais fundamentos da significação fotográfica, com destaque
para os estudos de Roland Barthes (1990) e Philippe Dubois (1994). Na seção seguinte, discutimos a noção de enunciação a partir dos trabalhos de Emile Benveniste (1999), na intenção
de apresentar a necessidade de um estudo externo ao campo da AD como componente fun-
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damental para a discussão da enunciação em imagens fixas, com destaque para a fotografia.
Na terceira seção, apresentamos os fundamentos da semiótica da narrativa e o seu percurso
gerativo do sentido, que dão origem à semiótica visual, a fim de evidenciar os mecanismos
plásticos da imagem fotográfica e suas relações com as instâncias de pessoa, espaço e tempo do discurso.
Em “Discurso Publicitário e as Marcas Contemporâneas: abordagens teóricas sobre o
fenômeno-marca e seus efeitos de sentido sociais”, terceiro capítulo da primeira parte da
tese, apresentamos a noção de marca e seus fundamentos, tomando como ponto de partida
os estudos dos campos do marketing e da semiótica. O texto está organizado em duas seções: na primeira, propomos uma classificação para o discurso publicitário, tomando como
critério seus efeitos de sentido que se relacionam com a constituição de uma imagem de
marca. A partir daí, apresentamos a evolução histórica do fenômeno das marcas, suas relações com o cenário social, econômico e comunicacional, a noção brand equity como forma
de compreensão do fenômeno e método de avaliação de marcas, a compreensão advinda da
sociossemiótica e o modelo de marca como manifestação de sentidos, permitindo-nos uma
compreensão panorâmica dos estudos da marca.
O quarto e último capítulo da primeira parte, denominado “Ethos e Cenografia da
Marca: proposta metodológica para o estudo marcas a partir dos seus discursos publicitários”, expõe nosso entendimento sobre a lógica da marca e a metodologia de análise desenvolvida por nós. Em sua primeira seção, apresentamos as noções de ethos – a partir da retórica aristotélica, passando pelos estudos da conversação e interação verbais, a teoria dos
atos de fala e outras pesquisas que colocam em evidência a problemática da “imagem de si”,
até os estudos do ethos discursivo – e cenografia, em Dominique Maingueneau (2001,
2008a; 2008b; 2008c). Na segunda parte, desenvolvemos nossa compreensão acerca do fenômeno-marca como efeito de sentido social que promove a comunhão imaginária dos leitores pelo consumo simbólico das marcas – o que pode ser evidenciado pela análise do
ethos e da cenografia postos em circulação pela publicidade das marcas (considerando aí a
importância da sua imagem).
A fim de verificar a aplicabilidade da metodologia proposta – seus pontos positivos e
negativos –, empreendemos, na segunda parte da tese, um estudo de caso que toma como
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corpus a publicidade impressa das quatro principais marcas do setor de telefonia móvel: Claro, Oi, TIM e Vivo. São 164 anúncios veiculados na revista Veja, nos anos de 2013 e 2014, a
partir dos quais os posicionamentos discursivos das quatro marcas são evidenciados. Assim,
o quinto, sexto, sétimo e oitavo capítulos – a saber: “Popularidade e Competição Social: o
caso da marca Claro”, “Família e Colaborativismo: o caso da marca Oi”, Liberdade e Redefinição do Espaço/Tempo: o caso da marca TIM” e “O efêmero e a Fruição dos Prazeres: o caso
marca Vivo”, respectivamente – trazem as análises dos posicionamentos discursivo das marcas supracitadas, a partir dos seus discursos publicitários.
Por fim, nas “Considerações”, apresentamos um resumo comparativo do estudo de
caso, empreendemos uma avaliação do percurso de pesquisa orientado pelos objetivos específicos, problemas e hipóteses. Além disso, elencamos os pontos positivos e negativos da
metodologia por nós desenvolvida e apontamos os possíveis caminhos futuros a partir das
conclusões deste estudo de doutorado.
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PARTE I
PUBLICIDADE, DISCURSO E MARCA CONTEMPORÂNEA
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1 PUBLICIDADE E DISCURSO: A EVOLUÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA DE UMA PRÁTICA DISCURSIVA

A comunicação publicitária, tal como se apresenta na contemporaneidade, é um fenômeno social que reproduz, ao mesmo tempo em que reforça, traços fundamentais da ideologia hegemônica ultraliberal, que toma forma após a Segunda Grande Guerra. Além disso,
a publicidade se constitui como um ponto de encontro de diversas práticas – técnicas e intelectuais – vinculadas a campos de conhecimento muito distintos, tais como economia, marketing, estatística, sociologia, psicologia, design, linguística e estudos da retórica, por exemplo.
Desse modo, a proposta deste capítulo é apresentar, num primeiro momento, a evolução da publicidade e suas implicações sociais, com destaque para os séculos XIX e XX. Em
uma segunda etapa, expomos um conjunto de princípios teóricos que possibilite a análise da
publicidade e de sua materialidade social e histórica, com ênfase em um de seus aspectos
fundamentais, a saber, o fenômeno das marcas contemporâneas. Por fim, discutimos os
princípios teóricos da AD, como base metodológica para análise da publicidade e do fenômeno marca, enquanto práticas sociais e, por isso mesmo, investidas de sentido.

1.1 ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA PUBLICIDADE

A comunicação publicitária, tomada como fenômeno marcadamente contemporâneo
e importante incentivadora do desenvolvimento econômico, tem suas origens na Antiguidade: nas mais movimentadas ruas de Roma, antes mesmo do domínio cristão, encontravamse paredes e muros de casas pintados, anunciando lutas de gladiadores (SAMPAIO, 2003); os
fenícios pintavam figuras promovendo seus produtos nas rochas das principais rotas de
transporte; e pinturas nas ruas de Pompéia reverenciavam os políticos e pediam votos (BERTOLOMEU, 2002). É certo que nessa época a publicidade não tinha a complexidade técnica
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que conhecemos, nem mesmo representava relevante impacto social ou econômico, o que
só começa a acontecer no século XIX, com o desenvolvimento da produção industrial; contudo, essas são as primeiras manifestações encontradas de uma comunicação com finalidade declaradamente comercial.
Enquanto a comunicação publicitária com finalidade comercial se desenvolve de maneira pouco significativa até o século XIX, paralelamente o discurso persuasivo com objetivos
não comerciais ganha espaço, sobretudo através de ações da Igreja Católica: o Papa Clemente VII, já no final do século XVI, instituiu a Congregação da Propaganda4 – segmento da Igreja
responsável pela disseminação do catolicismo (SANT’ANNA, 2002). Tal é a pouca relevância
da comunicação com a finalidade de vender produtos que o próprio uso do termo “publicidade”, em língua francesa (publicité), só adquire essa conotação comercial na segunda metade do século XIX, derivando da ideia de “tornar público” – nesse caso, quer dizer “tornar
pública” uma proposta de venda (VICTOROFF, 1980). Como destaca Victoroff, nessa nova
perspectiva a palavra “publicidade” implica não apenas a ideia de um modo de difusão, mas
também um conjunto de técnicas de persuasão.
Considerar a publicidade tão-somente como ação incentivadora da compra, ou seja,
como uma das ferramentas do complexo conjunto das ações de marketing, impõe-nos estabelecer a distinção entre ela, a publicidade, e outras formas de ação, tais como as relações
públicas e a promoção de vendas. Para isso, é preciso tomar a publicidade como aquela comunicação paga, com finalidade comercial ou institucional5, que tem um promotor declarado (o anunciante), e que tem como suporte os meios de comunicação – jornal, rádio, cinema, televisão, mobiliário urbano, outdoor, internet, entre outros. Desse modo, já é possível
distinguir a comunicação publicitária da promoção de vendas, que é um conjunto bem variado de técnicas que intenciona incentivar, por período limitado, a compra de bens e serviços

4

De acordo com Sant’Anna (2002, p.75), surge daí a utilização do termo “propaganda” como aquela
comunicação que objetiva a mudança de comportamento e a disseminação de teorias e modos de pensar.
Consequentemente, em língua portuguesa usa-se “propaganda” para indicar a comunicação que visa difundir
pensamentos político-partidários e princípios religiosos, por exemplo, enquanto o termo “publicidade” destinase àquela comunicação com fins comerciais ou institucionais de produtos e marcas.
5
A publicidade institucional não tem como principal objetivo a venda. Ela se caracteriza por estabelecer a
imagem da marca, promover o conhecimento e o reconhecimento de marca da empresa (LUPETTI, 2000).
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em maior quantidade6 (KOTLER, 1998). Ou seja, tal conceituação não situa a promoção de
vendas enquanto comunicação, mas se refere a ações que criam um clima de acontecimento
em torno do produto, através de recursos como amostras grátis, concursos, cupons, experimentações, entre outros, geralmente fora dos meios de comunicação, podendo ocorrer no
próprio ambiente de vendas.
O trabalho das relações públicas objetiva desenvolver de maneira favorável a imagem da organização, provocando na opinião pública reações positivas em relação às ações
que a empresa põe em curso (LUPETTI, 2000). De certa forma, seu objetivo geral assemelhase àquele da publicidade institucional, mas as técnicas e os recursos empregados são bem
distintos. Enquanto a publicidade trabalha espaços formalmente determinados dentro dos
suportes de comunicação – o anúncio em revistas e jornais, o comercial em rádio e televisão,
por exemplo –, as relações públicas operam através de relações com a imprensa, comunicação corporativa interna e externa, interação direta com membros do legislativo, a fim de
aprovar leis e regulamentos, visitas guiadas às fábricas, parcerias com a comunidade e promoção e disseminação de informações favoráveis junto a formadores de opinião, por exemplo.
Assim, mesmo percebendo a publicidade como um dos diversos recursos disponíveis
para promover vendas, de acordo com a perspectiva do marketing, deve-se atentar para o
fato de que se trata de um fenômeno de natureza comunicacional. Isso quer dizer que, se
sua finalidade é, na maioria dos casos, vender produtos e estabelecer imagem de marca, os
recursos acionados no funcionamento da publicidade são da ordem comunicação – da produção e circulação de sentidos nos media. Trata-se de “colocar em relação produtores e
consumidores através dos meios de comunicação de massa” (VICTOROFF, 1980, p.10).
A despeito dos registros que identificam na Antiguidade manifestações de algum
modo relacionadas ao que se entende como publicidade, somente no século XVIII encontramos os primeiros anúncios publicitários mais expressivos – as importantes mudanças políticas e sociais que se espalharam rapidamente pela Europa e as transformações científicas e
tecnológicas resultantes da Revolução Industrial criaram o ambiente propício para o desen6

As ações promoção de vendas podem, a depender do caso, lançar mão de ações de comunicação publicitária,
mas isso não deve confundir os dois conceitos. Nesse caso, teríamos uma ação publicitária com o fim de
comunicar uma ação de promoção de vendas.
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volvimento da publicidade, a saber: uma sociedade (ou parte dela) que vive acima da linha
da subsistência, um mercado de massa e meios de comunicação que permitam alcançar esses grandes grupos da sociedade (VESTGAARD; SCHRODER, 2000).
Ou seja, o fenômeno da publicidade como “qualquer forma paga de apresentação
impessoal e de promoção de ideias ou serviços por um patrocinador identificado” (KOTLER,
1998, p.526)7 só vai aparecer de forma contundente no final do século XVIII, como também
afirma Victoroff (1980). Para este autor, além do cenário social necessário, destacado acima,
os altos custos de produção e os aumentos subsequentes de impostos que afetavam a imprensa aceleraram a abertura das páginas dos periódicos de opinião na Grã-Bretanha à publicidade, permitindo até mesmo a publicação de anúncios na primeira página. Na França, ao
contrário, até o primeiro quarto do século XIX os jornais colocaram maiores restrições à veiculação de publicidade, exibindo poucos anúncios.
Contudo, os mesmos motivos pelos quais os jornais ingleses abriram espaço para os
anúncios – altas taxas de impostos e pesados custos de produção – levaram, em 1827, os
periódicos franceses a ampliarem o espaço destinado à publicidade. Pouco tempo depois, na
França, tem início a comercialização de jornais por um preço bem abaixo do custo de produção. Ou seja, na primeira metade do século XIX os periódicos incorporam a publicidade como
força financiadora e geradora de lucros, o que rapidamente aconteceu também na Inglaterra
e nos Estados Unidos8.
Nesse período observa-se que os anúncios não visavam mais atingir apenas indivíduos isolados, mas persuadir um público muito mais amplo. Essa transformação ocorre por
que, enquanto no XVIII era mais comum o anúncio feito por particulares, no XIX predominou
a publicidade feita pelo comércio e indústria. Baseada apenas nos meios impressos – anúncios em periódicos e cartazes –, a publicidade da época não apresentava a riqueza visual que
conhecemos, mas já trazia os elementos fundamentais da publicidade contemporânea.
Data também dessa primeira metade do século XIX o início da estruturação da ativi-

7

Cumpre destacar que, em língua inglesa, usa-se o termo advertising para o que em língua portuguesa se
chama publicidade. Contudo, como em língua inglesa o termo publicity designa atividades mais próximas ao
que se entende como relações públicas, é comum o termo advertising ser traduzido para a língua portuguesa
como propaganda – sobretudo no caso de textos vinculados ao campo do marketing.
8
Nessa época, os anúncios se concentravam em “assuntos financeiros, livros, produtos de beleza e produtos
farmacêuticos” (VICTOROFF, 1980, p.13).
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dade publicitária e o aparecimento das primeiras organizações especializadas na área9. Inicialmente, as agências de publicidade cumpriam a tarefa de intermediar as operações de venda de espaço dos periódicos, sem interferir na construção dos anúncios. Em alguns casos,
essas empresas compravam espaço publicitário em grande quantidade a um custo reduzido
(compra por atacado) e revendiam aos anunciantes em pequena quantidade a um preço
maior (SANT’ANNA, 2002).
A segunda metade do século XIX confirma a tendência de consolidação do fenômeno
da publicidade: o anúncio impresso incorpora o uso do negrito e os títulos com letras maiúsculas, surgem os primeiro slogans10 e a evolução do processo gráfico garante maiores recursos com a impressão de fotografias, entre outras transformações. Além dos anúncios nos
periódicos impressos, o uso do cartaz como suporte da comunicação publicitária se desenvolveu significativamente – nomes como Toulouse-Lautrec e Daumier são responsáveis pelo
aprimoramento visual desse meio, estreitando ainda mais as relações entre publicidade e
artes plásticas (VICTOROFF, 1980).
A entrada no século XX (caracterizada pela superprodução e subdemanda) dá à publicidade maior destaque no cenário econômico de um modo geral: os países nos quais a industrialização chegou verificam o funcionamento desse tipo da comunicação com maior ênfase – o surgimento de agências cada vez mais complexas, empregando um maior número
de pessoas e especializando suas diversas atividades internas11; o avanço da indústria, que
começa a se internacionalizar, abrindo linhas de produção em países periféricos; e a crescente participação da publicidade na receita dos meios impressos de comunicação são traços
marcantes das duas primeiras décadas desse século.
Do ponto de vista técnico, as três primeiras décadas do século XX não trazem grandes
avanços – o que se tem é apenas a consolidação de rotinas de trabalho, o crescimento do
papel social e econômico da publicidade e o aprimoramento da linguagem e das fórmulas de

9

As primeiras agências de publicidade surgem nesse período nos Estados Unidos, Inglaterra, França e
Alemanha. No Brasil, a primeira agência – Eclética Publicidade – surge somente em 1914 (SANT’ANNA, 2002,
p.241).
10
Slogan é uma frase curta e marcante. Objetiva sintetizar a ideia central de uma campanha ou marca. Originalmente, significa “grito de guerra” em gaélico, idioma do povo céltico (MARTINS, 1997, p.132).
11
As três primeiras décadas do século XX são também marcadas pela internacionalização das agências de
publicidade. No Brasil, por exemplo, chegam a americana Ayer, para atender a Ford, e a J. W. Thompson, para
atender a GM (MARCONDES, 2002, p.23).
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construção da mensagem, sendo que os periódicos impressos e os cartazes ainda predominam como suportes. Contudo, nos anos 30 a publicidade (e a comunicação como um todo)
sofre profundas transformações com a popularização do cinema e, na sequência, do rádio12.
Posteriormente, por volta dos anos 50, o aparecimento da televisão expande as possibilidades do fenômeno da publicidade a um patamar sem precedentes – em 1952, o investimento
em publicidade na Grã-Bretanha representou 0,9% do Produto Interno Bruto, passando para
1,4% em 1960 (VESTGAARD; SCHODER, 2000).
O surgimento do rádio e da televisão transforma os modos de fazer publicidade, pois
agrega recursos de linguagem bem incomuns para a época – o som, a música e a imagem em
movimento –, que permitem o desenvolvimento de novos modos de abordagem do público
e apresentação de produtos. Além dessas transformações na linguagem, rádio e televisão
trazem outras características para a publicidade: os suportes impressos da época não permitiam alcançar grandes áreas em pouco tempo – o jornal e a revista tinham (e de certo modo
ainda têm) caráter mais regional, cobrindo menores áreas –, enquanto o rádio e a televisão
possibilitavam a interação com grande quantidade de pessoas, dispersas em um território
mais amplo, de um modo mais rápido. Essa abertura em termos de alcance e rapidez conferida por esses meios atendeu de maneira bem oportuna às necessidades de comunicação
das empresas da época, que passaram a desenvolver ações mais sistemáticas, no sentido de
utilizar os meios de comunicação a serviço do fortalecimento de suas marcas – essa complexidade crescente da comunicação publicitária e do fenômeno das marcas contemporâneas,
que corresponde também a alterações econômicas e sociais bem expressivas, torna-se mais
perceptível na segundo metade do século XX (SEMPRINI, 2006).
Observa-se, assim, que o fenômeno da publicidade, apesar de apresentar suas primeiras manifestações na Antiguidade, desenvolve-se muito timidamente até o final do século XVIII ― excetuando os modestos anúncios em jornais europeus do século XVI e XVII, só
encontraremos registros de destaque na passagem do século XVII para o XVIII. Tal contexto,
que permite o desenvolvimento da comunicação publicitária, e que ao mesmo tempo faz
dela uma necessidade social crescente, é marcado pelo desenvolvimento da indústria, que
12

No século XX, o rádio representa o primeiro grande desafio à linguagem publicitária (o som e a música até
então não faziam parte da realidade da publicidade) e é a primeira alternativa de impacto aos periódicos
impressos. Ao contrário do jornal, que evolui gradativamente, o crescimento do rádio e seu desenvolvimento
técnico ocorre muito rapidamente (MARCONDES, 2002, p.27).
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nos primeiros anos do século XIX começa a produzir em série produtos com um padrão de
qualidade mais uniformizado, a preços mais reduzidos (VICTOROFF, 1980). Aliado a esse desenvolvimento técnico, resultante da Revolução Industrial, a liberalização das transações
comerciais trazida pela Revolução Francesa amplia os projetos empresariais e, consequentemente, produzir bens se torna mais fácil que vendê-los (VICTOROFF, 1980, p.16). Assim,
rapidamente a produção passa a ser maior do que a capacidade de consumo e a competição
entre as empresas se torna mais intensa.
Se por um lado o século XIX impõe às pessoas uma significativa mudança nos hábitos
de consumo – o que dá à publicidade um papel de destaque enquanto recurso incentivador
dessa transformação –, por outro o aperfeiçoamento dos sistemas de impressão de periódicos e cartazes, ainda no século XIX, e o surgimento de novas tecnologias como o rádio e a
televisão, no século XX, propiciam os meios para a publicidade alcançar um número cada vez
maior de indivíduos em intervalo de tempo cada vez mais curto. Desse modo, a publicidade
chega à metade do século XX consagrada como uma das principais ferramentas para a sobrevivência de empresas e marcas, bem como um elemento fundamental para o desenvolvimento econômico contemporâneo.

1.1.1 As relações entre publicidade e desenvolvimento econômico

De atividade socialmente pouco expressiva até o início do século XIX à importante
componente no desenvolvimento de relações de marca e estímulo do consumo, a comunicação publicitária, sobretudo após a Segunda Grande Guerra, assume um lugar de grande
destaque na economia. Tal papel de relevo não se justifica apenas pelo fato de incentivar o
consumo e movimentar a economia com o próprio negócio do mercado da comunicação de
massa, mas pela reprodução e reforço de um modo de compreensão do mundo, pela contribuição que a publicidade dá, sobretudo no século XX, na organização do social a partir de um
entendimento dos sujeitos enquanto sujeitos do consumo (QUESSADA, 2003).
Em boa medida, esse desenvolvimento dos negócios em publicidade (anunciantes,
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agências e veículos) sofre importante influência de uma perspectiva neoliberal de desenvolvimento da sociedade. É certo que para esse fortalecimento dos sistemas de comunicação
globais outros fatores contribuíram – a saber, os avanços tecnológicos promovidos pelas
pesquisas no campo militar e o período de prosperidade econômica vivenciado após a Segunda Grande Guerra, por exemplo –, mas o pensamento neoliberal, que toma forma em
meados da década de 1940, passa a ser elemento fundamental na conformação do papel
que a comunicação, com destaque para a publicidade, assumirá nas próximas décadas.
A ideia de liberdade, pressuposta aí no termo “neoliberalismo”, tem origem na noção
de liberdade de expressão, liberdade de escolha política – um dos princípios fundamentais
que regem as constituições de diversas nações democráticas. Entretanto, nesse caso, não é a
liberdade do indivíduo que está em questão. Melhor dizendo, não é essa liberdade que está
no centro do processo. Trata-se da liberdade de consumo, da liberdade de empreender e
comercializar. Nessa perspectiva, o centro de atenção desloca-se do indivíduo para a empresa, a corporação – já no fim do século XIX as corporações adquirem mais direitos e, consequentemente, maiores poderes, quando a legislação norte-americana passa a lhes garantir
direitos equivalentes àqueles próprios das pessoas13.
Essa compreensão de liberdade, que pouco privilegia o indivíduo, toma novo fôlego a
partir das formulações que deram as bases teóricas do neoliberalismo, logo após a Segunda
Grande Guerra. Em resposta à disseminação de práticas sociais por parte de diversos governos na Europa capitalista, um grupo de opositores do Estado do bem-estar social, em 1947,
forma a Sociedade de Mont Pèlerin – trata-se de um grupo altamente organizado com o objetivo de traçar as bases para o desenvolvimento de outra forma de capitalismo. Preconizavam o fim das obrigações assistenciais do Estado, maior grau de liberdade para ações do
comércio e a quebra ou redução de quaisquer barreiras legais que pudessem significar entraves ao desenvolvimento das corporações (ANDERSON, 1995).
Para esses precursores do pensamento neoliberal, a desigualdade social e os altos índices de desemprego, entre outros fatores, eram elementos fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo e a geração de riqueza, pois diminuiria muito o poder dos grupos
13

A 14ª Emenda à Constituição estadunidense, criada com a finalidade de proteger os negros após o fim da
escravidão, é o argumento utilizado pelas corporações para ampliarem seus direitos. Entre os anos de 1890 e
1910, foram julgados 307 casos envolvendo a 14ª Emenda. Desses, apenas 19 eram referentes a negros,
enquanto os demais 288 tratavam de interesses de corporações (ACHBAR; ABBOTT, 2005).
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sindicais, permitindo, assim, que as corporações impusessem aos trabalhadores as condições
salariais e as políticas de benefícios. Como afirma Anderson (1995), o projeto neoliberal previa um Estado forte no combate à organização sindical, porém fraco no investimento em
gastos públicos e de pouca ou nenhuma influência na regulação de transações comerciais e
quaisquer outros mecanismos que pudessem dificultar o desenvolvimento das corporações.
Em resumo, defendiam a autorregulamentação do mercado, a fim de garantir o desenvolvimento do capitalismo e produção de riquezas.
Das primeiras manifestações teóricas do pós-guerra até a sua efetivação no campo
político, o pensamento neoliberal aguardou um bom tempo. Como logo após a Segunda
Grande Guerra Europa, Estados Unidos e Japão vivenciaram um longo período de prosperidade econômica, não houve ambiente favorável à implantação de políticas contrárias ao
Estado de bem-estar social; entretanto, com o cenário de crise mundial que se formava no
início da década de 1970, o projeto neoliberal ganhou muitos simpatizantes. Nesse início,
pode-se destacar Pinochet, no Chile, e Margareth Thatcher, na Inglaterra, em 1979.
Em 1980, o governo Reagan, nos Estados Unidos, pôs em curso uma política adaptada aos fundamentos da Sociedade de Mont Pèlerin – redução de impostos para os mais ricos, aumento das taxas de juros e o incremento de investimentos públicos na área militar,
como estratégia para minar a economia soviética durante a Guerra Fria14. Nos anos seguintes, assistiu-se à vitória de governos de direita na Alemanha e Dinamarca – em menos de
uma década a social democracia resumia-se, na Europa, apenas à Suécia e Áustria. Posteriormente, países como Austrália e Nova Zelândia assumiram práticas neoliberais significativas. Os governos do sul da Europa, de tendência mais tradicional, resistiram por algum tempo, mas, mesmo assim, França e Grécia viram-se forçadas, ainda nos anos 80, a assumir princípios econômicos e políticos alinhados com o pensamento neoliberal. Mais tarde, com a
queda dos governos totalitários do leste europeu, que teve início no final da década de
1980, países como Polônia, República Tcheca e Rússia ingressaram em intensas políticas de
aumento da desigualdade social e empobrecimento da população, redução do controle burocrático e amplos projetos de privatizações.
14

Como afirma Anderson (1995), os altos investimentos militares da Guerra Fria foram mais um traço
específico do governo americano do que propriamente uma prática neoliberal. A relação que aí se estabelece é
mais no plano ideológico, já que os pensadores da direita neoliberal foram os principais combatentes do
socialismo desde o fim da Segunda Guerra.
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É importante observar que as promessas da Sociedade de Mont Pèlerin não se efetivaram por completo e, no início da década de 1990, o mundo capitalista enfrentou nova
crise econômica generalizada. Seria o momento oportuno para o esvaziamento das ações
neoliberais, mas, de fato, não foi isso que ocorreu. Ao contrário, enquanto nos primeiros
momentos do avanço neoliberal na Europa é possível observar o enfrentamento entre a social democracia e o projeto direitista, vê-se, na década de 1980, os governos do bem-estar
social implementando, de maneira mais ou menos variada, ações próprias de uma política
neoliberal.
Paradoxalmente, mesmo com a exposição das falhas do pensamento neoliberal, assistiu-se a uma escalada, de base muito mais ideológica, do projeto da direita radical, de
maneira que as ações políticas e econômicas de diversos governos passaram a ser aquela de
Mont Pèlerin. De fato, as promessas neoliberais de redução do controle burocrático, aumento da desigualdade social, enfraquecimento da política sindical, controle inflacionário e aumento do lucro das empresas obtiveram êxito. Entretanto, a finalidade a que se propunham
– a saber, dar conta da estagnação econômica que assolava os países capitalistas europeus
no início da década de 1970 e promover a retomada do crescimento econômicos das duas
décadas anteriores – não se efetivou.
O que justifica, então, a continuidade das políticas radicais de direita diante da crise
no início dos anos 90 e da consequente exposição das falhas do projeto neoliberal é o desmonte do seu principal adversário – o socialismo do leste europeu e soviético. O fracasso do
projeto alternativo que se viu a partir do final dos anos 80, com a queda dos regimes totalitários que representavam as últimas experiências socialistas na Europa, cria um ambiente
adequado para que se tomem as propostas liberais radicais como a única alternativa possível, até mesmo para governos de formação trabalhista e social. Isso se dá de tal modo que a
América Latina se torna o palco da terceira onda de experiências neoliberais, depois do pioneirismo inglês europeu e dos países da Europa Oriental (ANDERSON, 1995)15.
De maneira geral, observa-se que o projeto dos teóricos de Mont Pèlerin, do ponto
de vista econômico, atingiu seus objetivos, sobretudo nos países europeus de capitalismo
15

É importante observar que há exceções na América Latina: Chile e Bolívia. O primeiro foi precursor das ações
neoliberais, servindo em boa medida de laboratório para o modelo inglês, enquanto o segundo tornou-se o
exemplo para os regimes neoliberais do leste europeu.
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consolidado – ações de redução do controle estatal, aumento da desigualdade social, fim do
pleno emprego, aumento dos lucros corporativos e redução dos gastos públicos efetivaramse conforme pensado. Por outro lado, considerando o crescimento econômico e a produção
de riqueza – ou seja, a grande promessa do projeto direitista –, é claro o seu fracasso no
início dos anos 9016. Por fim, mas não menos importante, ideologicamente a perspectiva
neoliberal triunfou de maneira generalizada. Até os dias atuais, com algumas poucas exceções, os diversos governos, independentemente de suas origens políticas, assumem posturas mais ou menos liberais, que privilegiam o capital especulativo, a redução dos entraves
legais às ações das corporações, seguindo a lógica da autorregulamentação comercial como
a melhor solução para o crescimento econômico (ANDERSON, 1995).
Do ponto de vista da consolidação ideológica, percebem-se as estreitas relações entre o sistema global de comunicação e a perspectiva ultraliberal. O projeto formalizado ainda
na década de 1940 e posto em prática apenas nos anos 70, fundado num deslocamento da
noção de liberdade, propunha claramente o esmaecimento das fronteiras nacionais, o apagamento gradual da força do Estado e tudo que significasse resistência à atuação das corporações. A liberdade de expressão17, princípio tão defendido por todo complexo da comunicação (meios, anunciantes e agências), é a base do projeto neoliberal, mas que, na prática,
representa a liberdade de comercializar, a liberdade de escolha e de consumo (QUESSADA,
2003).
E não pode ser muito diferente, já que os grandes grupos de comunicação detêm
quase todos os veículos de maior alcance. Além disso, a concentração do controle dos maiores meios de comunicação cresce de modo significativo – Quessada afirma que entre os anos
de 1981 e 1990 todos os setores da comunicação de massa (jornal, revista, televisão e cinema, por exemplo) americanos perceberam redução do número de seus grupos controlado-

16

De acordo com Anderson (1995), apesar de todas as medidas tomadas no sentido de favorecer o acúmulo de
capital, nenhum país europeu percebeu taxas de crescimento semelhantes àquelas das décadas de 1950 e
1960. Ao contrário, as taxas de crescimento nos países de capitalismo avançado foram menores que os
números registrados na década de 1980.
17
Importante destacar que se trata de liberdade limitada, já que a expressão atualmente depende de
importante circulação nos grandes meios de comunicação, o que não é acessível aos indivíduos do mesmo
modo que o é para as grandes marcas e corporações. De certo que o florescimento das mídias e redes sociais
reduz de alguma maneira tal desequilíbrio, entretanto, não é intenção deste estudo discutir tais aspectos ainda
em desenvolvimento.
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res18 – ou seja, a gestão dos grandes veículos de comunicação está cada vez mais concentrada na mão de um menor número de corporações. Há que se considerar, ainda, outro aspecto
importante: não é incomum que importantes veículos de comunicação pertençam, no todo
ou em parte, a grandes grupos empresariais, muitos deles ligados à indústria militar.
Essa movimentação no sentido de centralizar o controle dos meios de comunicação
segue a tendência geral de globalização dos negócios. Observa-se, em diversos segmentos,
um número cada vez menor de empresas que atuam em diversos países, formando grandes
organizações transnacionais – trata-se aí de um conflito no qual a publicidade desempenha
importante tarefa: articular produtos globais com valores de diversas culturas locais, no sentido de ampliar cada vez mais o número de consumidores.
E, como reflexo desse movimento de centralização, as agências de publicidade também
se inserem na lógica de formação de grandes grupos transnacionais – o que fica mais evidente
a partir da década de 1990: os cinco maiores grupos de agências controlam, em 1990, 60% do
mercado publicitário e, no mesmo período, pode-se observar que 90% dos negócios em publicidade está sob o controle das vinte maiores agências. Quessada afirma, ainda, que o mesmo
acontece na comercialização de espaço publicitário: a compra de mídia na França é, nesse
mesmo ano, concentrada nas quatro maiores “centrais de compra”19 multinacionais, que respondem por 60% das transações de espaço publicitário nesse país (QUESSADA, 2003, p.37-38).
Além dessa convergência ideológica, que evidencia as estreitas relações que a publicidade tem com o pensamento econômico hegemônico do liberalismo, observa-se que o crescimento dos investimentos em publicidade segue, de modo mais ou menos variável, o crescimento da economia. É compreensível que assim funcione, porque prevalece a ideia de que os
gastos com comunicação publicitária são estimados em função do faturamento das corporações; entretanto, a variação dos números do mercado publicitário em face das oscilações da
economia, demonstra o quanto a publicidade é sensível às mudanças econômicas, ao mesmo
tempo em que denota o ânimo das corporações diante das variações socioeconômicas em
geral.

18

Conferir Quessada (2003, p.37).
Organizações responsáveis pela negociação e compra de grandes quantidades de espaço publicitário para
grandes grupos de agências.
19
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Nas previsões do World Advertising Research Center20 (WARC), os investimentos em
publicidade para 2012 deveriam aumentar de maneira mais expressiva nos países em que
houvesse um histórico de crescimento econômico contínuo nos últimos anos – Rússia, Índia,
China e Brasil. Por outro lado, as economias capitalistas mais maduras da zona do Euro, que
passam por importante crise econômica, teriam, na previsão do WARC, crescimento menos
destacado nesse mesmo período ― países com grande tradição em negócios publicitários
como Itália, França, Alemanha e Inglaterra, por exemplo, estavam nessa lista. O estudo demonstra, ainda, que as expectativas de investimento das corporações na Europa poderiam
ser ainda piores caso não fosse um ano de importantes eventos, como as Olimpíadas de
Londres, a Eurocopa e eleições em alguns países da região. Esses dados demonstram como a
evolução do mercado publicitário é um reflexo das expectativas em relação à conjuntura
econômica.
Apesar das estreitas e sensíveis relações entre economia e publicidade, cumpre destacar que não é simples atestar os reais resultados das ações de publicidade no desempenho
de vendas. Em outras palavras, os altos investimentos das corporações na comunicação publicitária (que em 2012 deveriam chegar a 495 bilhões de dólares21), ainda não encontram
respaldo científico seguro. Conforme Victoroff já observava em 1980, os diversos estudos,
desenvolvidos desde os anos de 1960, ainda são muito controversos e pouco conclusivos
quanto à influência da comunicação publicitária na venda de produtos. A complexidade de
elementos envolvidos no ato da venda é um dos principais problemas para tais estudos: o
preço do produto, a qualidade desse produto, a atmosfera de compra22, as ações de promoção de vendas, as ações de relações públicas, os esforços de marketing desenvolvidos
pela concorrência e a situação econômica geral, entre outras variáveis, tornam difícil a tarefa
de mensurar a parcela de contribuição da publicidade no desempenho da comercialização
dos produtos.
Mesmo com toda a dificuldade em equacionar o problema, prevalece o entendimen20

Cf. WERZBITZK, João José. Blog do JJ. Disponivel em: <http://www.blogdojj.com.br/2012/02/14/brasil-russiachina-e-india-terao-maior-crescimento-publicitario>. Acessado em: mar.2012.
21
Previsão da ZenithOptimedia (agência de compra de mídia do grupo francês Publicis) para o investimento
global em publicidade, feita ainda em 2010.
22
“Atmosfera refere-se ao design de um ambiente por meio de comunicações visuais, iluminação, cores,
músicas, aromas para estimular as respostas emocionais e de percepção dos clientes, que, ao final, poderão
afetar seu comportamento de compra” (BLESSA, 2011, p.29).
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to de que em médio e longo prazos a comunicação publicitária traz importantes resultados
no fortalecimento de marcas e no aumento global do faturamento das corporações. Ou seja:
enquanto os resultados da publicidade são ainda questionáveis em relação a ações para
promover aumento de uma venda específica, é claro o papel de destaque da publicidade, de
maneira mais generalizada, na construção e no posicionamento de marcas – o que representa, em última instância, maior facilidade de vendas.
Destaca-se, então, a fundamental participação da publicidade na conformação das
marcas contemporâneas, o que expressa sua influência em relação ao comportamento social
e à formação e coesão de grupos que se identificam a partir do uso/consumo de marcas específicas (QUESSADA, 2003). A própria noção de imagem de marca ou estereótipo de marca,
segundo Victoroff (1980), é uma das principais contribuições dos estudos em comunicação
publicitária e marketing – o efeito de sentido que resulta das diversas ações de comunicação
e marketing das corporações promove a consolidação, mais ou menos estável, de representações acerca das marcas. Tais representações, que Victoroff prefere considerar como estereótipos, fortemente investidas de valores emocionais, sonhos e ideais de vida, são postas
em circulação por todo o complexo da comunicação e do marketing, mas sobretudo pela
publicidade.
De acordo com o autor, para além das funções declaradamente econômicas, alguns
estudos indicam que a publicidade desempenha importante tarefa na conformação social, o
que ele chama de funções latentes: consolidar ideias como juventude, abundância, ócio e
felicidade, que resultariam na estruturação de novos estilos de vida e modos de consumo,
por exemplo; acalmar incertezas e preencher o vazio deixado pelo enfraquecimento de valores religiosos e políticos também seria outra possibilidade para explicar tais funções latentes.
Outros estudos preferem ver na publicidade esse valor de integração social, resultante do
discurso das marcas, conforme propõe Quessada (2003). Nesse caso, os sentidos postos em
circulação nos meios de comunicação reforçariam sistemas de valores, símbolos e crenças de
subgrupos sociais, tendo a marca como unidade gregária de sujeitos, como vórtice na comunhão que se dá pelo seu consumo simbólico. Tal é a força das marcas que sujeitos realmente
fiéis a elas não costumam acreditar em informações negativas divulgadas nos meios de comunicação a respeito de suas marcas preferidas – pelo contrário, tornam-se verdadeiros
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defensores dessas marcas, negando seus pontos negativos e exaltando suas características
positivas (MARCONDES, 2003, p.53). Dessa maneira, através da comunicação publicitária e
outros meios de interação com a sociedade, como ações de relações públicas, as marcas
conseguem aglutinar pessoas, em um verdadeiro “ritual tribalista” (VINCENT, 2005).
Nessa perspectiva, a publicidade realmente não apenas alavanca vendas, mas realimenta um conjunto de valores que reforça, entre outras coisas, a base ideológica do econômico contemporâneo liberal – ou seja, reafirma um modo de ver e o coloca, senão como
única forma, ao menos como a melhor alternativa para a conformação do social. Tal efeito
de sentido repercute em escala global, haja vista que corporações, marcas, meios de comunicação e agência de publicidade atuam em escala planetária. Trata-se aí não apenas de
vender, mas de pôr em circulação sentidos, com matérias significantes diversas, que comunicam a todo tempo, dentro e fora dos suportes tradicionais da publicidade, que tomam a
forma e até mesmo o espaço de outros sistemas (cinema, música, jornalismo, por exemplo).
Enfim, a publicidade, que dá seus primeiros passos mais consistentes no final do
XVIII, chega já há algumas décadas a se posicionar como elemento fundamental da conformação da sociedade contemporânea, como reafirmadora de sentidos, de um modo de viver.
Trata-se, assim, de entender a publicidade e a noção de marca como fenômenos que vão
além do campo da economia e do marketing. São fenômenos de construção e circulação de
sentidos que passam pelos meios de comunicação de massa, indo além de tais dispositivos
tradicionais e ocupando cada vez mais novos espaços. Dessa constatação, decorre a necessidade de empregar dispositivos teóricos apropriados para o estudo da publicidade enquanto
comunicação e discurso, a saber, um conjunto de conceitos que permita operar com materiais significantes diversos numa análise não apenas interna, mas que também possibilite o
recurso à historicidade, à complexidade dos sujeitos e às constantes transformações da linguagem.
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1.2 A ANÁLISE DE DISCURSO

A expressão “Análise de Discurso”, como evidencia Maingueneau, indica muito mais
um “modo de apreensão da linguagem” (1998, p.43) do que um campo bem definido de investigação. Trata-se de um conjunto teórico marcado pela instabilidade, visto que está no
cruzamento de diversas fronteiras – antropologia, linguística, psicanálise e teorias marxistas,
por exemplo. Além disso, tal olhar sobre o fenômeno da linguagem e seu aparato conceitual
e metodológico se presta a investigações muito variadas em campos como a linguística, a
psicologia, a sociologia e a comunicação.
Dessa forma, cumpre apresentar os elementos teóricos e conceituais caros à AD, com
especial atenção ao que se chama Análise de Discursos Sociais (ADS) – corrente de estudos
do fenômeno do discurso com a qual a presente pesquisa se identifica. Esta seção busca
apresentar o conceito de discurso, num primeiro momento; em seguida, apresenta a noção
de formação discursiva, desenvolvida por Michel Foucault; num terceiro momento, expõe os
princípios que caracterizem a ADS e, por fim, expõe conceitos que sustentam o olhar discursivo sobre os fenômenos da linguagem e da comunicação.

1.2.1 O conceito de discurso e seu desenvolvimento

Coube aos formalistas russos os primeiros passos em direção a um modo discursivo
de compreensão dos fenômenos da linguagem e a ideia geral do que mais tarde seria entendido como discurso. Contudo, esses avanços não se consolidam de imediato, já que, posteriormente, o estruturalismo não dá continuidade a tal perspectiva, privilegiando um estudo
interno do texto buscando evidenciar suas estruturas, com pouco destaque para as relações
que a matéria significante mantém com sua exterioridade (MAINGUENEAU, 1998). A partir
da década de 1950, entretanto, é possível distinguir dois grupos de estudos que tomam por
base uma noção de discurso – a linha norte-americana, capitaneada pelas pesquisas de Zellig
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Harris; e a linha europeia, marcada pelos trabalhos de R. Jakobson e E. Benveniste acerca da
enunciação.
A linha norte-americana se caracteriza por um olhar centrado na estrutura interna
dos textos, que busca ampliar a aplicação de procedimentos analíticos da linguística, aplicáveis à frase, empregando-os no estudo dos textos, dos enunciados. Embora os estudos de Z.
Harris signifiquem um avanço, ainda se trata de uma abordagem imanente, que desconsidera as influências do contexto sócio-histórico e pouco problematiza a questão da produção do
sentido (BRANDÃO, 1997). Pinto (1999) afirma, ainda, que a abordagem de Harris, fortemente influenciada pela análise de conteúdo, herda um dos problemas fundamentais desse tipo
de análise: a interpretação dos textos originais através da sua normatização e transcrição em
categorias semânticas coloca em risco justamente o que é primordial para a AD – as relações
que o texto mantém com suas condições de produção.
Essa abordagem acaba por combinar um esforço descritivo da estrutura do texto com
uma fraca relação dessas estruturas com o contexto. Isso ocorre porque o entendimento
que se tem do processo de comunicação é fundado numa ação consciente dos interlocutores, que teriam completo controle sobre o que falam e como falam. Tomam-se os sujeitos do
discurso como a origem dos atos de fala, esvaziando a importância que aí tem as relações
entre linguagem e inconsciente e as coerções sociais e ideológicas (PINTO, 1999). Desse modo, a corrente norte-americana de AD se posiciona como extensão da linguística, já que propõe um estudo imanente do texto e toma frase e texto como elementos passíveis de análise
através dos mesmos instrumentos teóricos, variando apenas o grau de complexidade da
análise (BRANDÃO, 1997, p.16).
Por outro lado, a vertente da AD que se forma na Europa – e que se consolida notadamente na França – tem como característica fundamental colocar em relevo a enunciação e
seu contexto no processo de produção de sentido. Com isso, a análise não está mais centrada na estrutura interna dos textos, mas nas condições de produção que atuam no momento
em que sujeitos colocam a língua em funcionamento. Cabe ao analista, nessa perspectiva,
não pensar no que o autor quis dizer ou mesmo produzir outro discurso enquanto interpretação do texto original. Trata-se de buscar nos textos da cultura os indícios que podem explicar o modo de colocação da língua em funcionamento. Ou seja, a ideia é buscar as condições
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de produção do discurso através de um estudo da enunciação: as relações entre os sujeitos,
a posição ocupada por esses locutores no interior do discurso, as coerções institucionais,
sociais e ideológicas a que estão submetidos tais locutores – o contexto, então, é colocado
como elemento fundamental na compreensão dos efeitos de sentido (BRANDÃO, 1997).
Na empreitada de articular o dizer e suas condições de produção, a AD de origem
francesa acaba por desenvolver um corpo teórico que aproxima Linguística, História e Psicanálise (PINTO, 1999). Tal iniciativa – vinculada à corrente europeia que toma as teorias do
discurso como uma alternativa à crise no interior da linguística (BRANDÃO, 1997) – se apropria da noção de ideologia, na intenção de explicar as relações entre o discurso e sua exterioridade, isto é, toma as coerções da ideologia, materializada em seus aparelhos ideológicos,
como constitutivas do processo de produção de sentido a que estão sujeitos os locutores.
Desse modo, o que se tem atualmente é, de um lado, uma linha de AD influenciada
pela pragmática e pela linguística, que se baseia em uma psicologia do consciente, que busca
explicar os textos em sua estrutura interna e entende a comunicação enquanto ato fundado
na ação consciente dos indivíduos, sem qualquer interferência do histórico e do ideológico –
a linha norte-americana, que toma as teorias do discurso como uma continuidade da linguística; e, de outro lado, uma corrente da AD que busca no extralinguístico as condições de
produção do discurso, que considera os locutores como sujeitos às coerções ideológicas e
que toma o discurso enquanto prática social – a linha europeia, com destaque para a AD
francesa, que opera com as teorias do discurso enquanto alternativa às fragilidades da linguística imanentista na explicação da produção de sentidos.
A partir do quadro geral apresentado acima, cumpre salientar que o presente estudo
se vincula à corrente europeia de teorias do discurso. Nessa perspectiva, como afirma Orlandi (1999), o fenômeno da comunicação baseada na noção tradicional de mensagem – a
partir do esquema composto de emissor, receptor, mensagem, código e referente – não
permite uma compreensão adequada ao estudo do discurso.
A linearidade proposta por esse esquema tradicional – em que o emissor codifica e,
em seguida, o receptor decodifica –, a condição de isolamento dos polos de produção e recepção da mensagem, assim como o próprio entendimento de comunicação como transmissão de informação, não dão conta da complexidade do processo. Para a abordagem discursi-
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va não existe tal separação entre emissor e receptor e o próprio processo de comunicação
não é linear e nem mesmo acontece em um único sentido: a substituição da ideia de transmissão de informação pela ideia de funcionamento da linguagem rompe com a linearidade,
já que considera não emissor e receptor, mas sujeitos do discurso afetados pelas coerções
sócio-históricas. O sentido, nesse caso, não parte de um polo a outro – não se crê na passividade do receptor ou no controle da interação por parte do emissor –, mas se estabelece na
relação entre sujeitos. O discurso é, assim, “efeito de sentido entre locutores” (ORLANDI,
1999, p.21).
Nessa direção, a noção de discurso subentende uma relativa liberdade dos sujeitos,
que não se colocam como origem do dizer, mas que fazem uso das linguagens a partir de
coerções diversas. Por isso mesmo, a produção de sentido não se dá senão dentro de um
quadro em que contexto e matérias significantes estão em constante relação. Ou seja, de
diversas formas é possível identificar as conexões entre a estrutura dos textos e as suas condições de produção. Considerando, pois, a opacidade das linguagens, a intenção da AD não é
(e nem poderia ser) a busca daquilo que o texto quer dizer. Ao analista cabe evidenciar o
funcionamento da linguagem, isto é, como o texto funciona para significar o que ele significa, que mecanismos da linguagem são acionados pelos sujeitos e que efeitos produzem.
Busca-se, assim, o modo de funcionamento das linguagens.
Conforme Orlandi (1999), podem-se destacar dois aspectos fundamentais para a
compreensão da produção de sentidos a partir da AD, a saber:
 A relativa autonomia da língua: na concepção discursiva da comunicação, a língua
é menos vista enquanto estrutura autônoma e muito mais como acontecimento;
trata-se de uma estrutura que se materializa através do seu uso (a enunciação)
por sujeitos inscritos num contexto sócio-histórico singular. Tal compreensão dá
destaque ao estudo da enunciação e faz do analista um pesquisador que busca,
sobretudo, reconstituir as condições de produção no exato momento da colocação
da linguagem em funcionamento;
 A constituição de emissor e receptor em sujeitos: os locutores, assim como a língua e as linguagens em geral, não são totalmente autônomos. Ao pôr sentidos em
circulação, os locutores são afetados pela história e pelo ideológico presente na
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própria linguagem e nas condições de produção extralinguísticas. Não tendo total
controle sobre a forma como o ideológico e o histórico lhes afetam, diz-se que os
locutores não são a origem do dizer, e que operam enquanto sujeitos do inconsciente e do ideológico.
Pode-se, assim, caracterizar a AD como um modo de apreensão do fenômeno da linguagem, um conjunto teórico de referências que situam o analista no que diz respeito à interação entre os sujeitos, à interpretação e à colocação da linguagem em funcionamento – a
própria noção de discurso não se dá de maneira isolada, mas se apresenta enquanto acontecimento que impõe a mediação com o que lhe é exterior, como se pode ver nos estudos de
Michel Foucault, que explica o discurso a partir de uma ideia de dispersão de enunciados, e
nas pesquisas de Eliseo Verón, que opera com a ideia de discurso social.

1.2.1.1 Discurso e formação discursiva

O conceito de discurso, de acordo com a compreensão de Foucault, caracteriza-se
como um coletivo, um conjunto de elementos dispersos no tempo e não como uma unidade.
O discurso é, nessa abordagem, um conjunto de enunciados que mantêm uma relação entre
si. O trabalho da análise, assim, demanda a descrição desse movimento de dispersão dos
enunciados, coloca ao analista a tarefa de determinar as distâncias entre os enunciados, os
interstícios dessa trama que forma o discurso e o encadeamento que une tais enunciados e
que nos permite apontá-los como um discurso (FOUCAULT, 2008). Desse modo, a noção de
discurso desenvolvida por Foucault nos coloca em contato necessário com suas ideias de
regras de formação e formação discursiva.
Isso ocorre porque o movimento de dispersão de enunciados que forma o discurso,
apesar de não ser regido por um princípio de unidade, permite-nos determinar suas regras
de dispersão e, consequentemente, descrever um sistema de relações que aí se forma – o
que Foucault denomina “formação discursiva”. O estudo das regras de formação busca determinar regularidades no aparecimento dos objetos, formas enunciativas, conceitos e esco-
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lhas temáticas (FOUCAULT, 2008, p.43).
 Os objetos de um discurso: inicialmente, pode-se pensar que a regularidade dos
enunciados que formam um discurso se encontra em seus objetos; entretanto, o
deslocamento temporal, por exemplo, pode transformar o entendimento que se
tem de um mesmo objeto. E mais: um determinado conjunto de enunciados pode
ter uma apropriação diferente de um mesmo objeto, de maneira que o que se diz
sobre ele não mantém uma constante e, por isso, inviabiliza o estabelecimento de
um ordenamento. Partindo da ideia de loucura, Foucault constata que, mesmo
dentro do campo da medicina, podem-se encontrar diversos entendimentos para
esse objeto, a depender do tempo e do desdobramento que as pesquisas acerca
do conceito de loucura apresentaram. Além disso, como nos fala o autor, o objeto
loucura no campo jurídico não é o mesmo no campo da medicina ou das determinações policiais (2008, p.36). Tal alteração na percepção dos objetos não permite
estabelecer uma unidade discursiva em torno dos enunciados, mas é no movimento de dispersão dos enunciados que o analista deve concentrar-se, buscando determinar as distâncias entre os objetos, suas lacunas e aproximações, a trama que
forma o discurso.
 As formas enunciativas: centrar a análise na forma e no estilo dos enunciados, de
acordo com Foucault, não permite estabelecer regularidades, já que nesse caso
também ocorrem transformações constantes. Com isso, para determinar as regras
de formação do discurso, torna-se importante observar o encadeamento dos
enunciados, a rede que os forma – não apenas os objetos que permeiam os discursos, mas os enunciados em que se localizam esses objetos e que levam a uma
formação discursiva. É preciso, assim, esquadrinhar as relações que se estabelecem entre os enunciados, como um enunciado reforça outros, ou se apoia em outros para produzir seus sentidos, quais os seus pontos de convergência no interior
de um conjunto heterogêneo. Enfim, é necessário identificar as regras de repartição desses enunciados, suas inter-relações.
 Os conceitos articulados no discurso: os conceitos convocados por um conjunto
de enunciados podem não ser compatíveis, o que impede a delimitação de um
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campo discursivo. Partindo da comparação de conceitos fundamentais para o
campo da gramática, Foucault evidencia que a unidade encontrada nos conceitos
trabalhados nesse campo é só aparente. Não seria adequado, então, determinar
um campo enunciativo a partir da coerência de um conjunto de conceitos, mas
sim no estudo do surgimento desses conceitos, buscando ver aqueles que têm sua
gênese simultaneamente ou em subsequência, ao longo do tempo – a ideia é buscar o nascimento dos conceitos e sua lógica de dispersão dentro do conjunto de
enunciados, evitando estabelecer apenas conjuntos de conceitos compatíveis.
 Os temas presentes nos discursos: sobre esse aspecto, Foucault sugere que a recorrência a um conjunto mais ou menos estável de temas não é um modo adequado de explicar a inter-relação entre os enunciados que formam um discurso.
Para o autor, é possível a um campo discursivo apresentar um dado conjunto de
conceitos que dá origem a dois temas recorrentes distintos – teríamos, assim, a
mesma origem, para dois percursos temáticos. Por outro lado, é possível o oposto:
conceitos incompatíveis que dão origem a enunciados dentro do mesmo tema geral. Não seria possível, desse modo, buscar na determinação dos temas recorrentes o princípio de unidade de formação dos discursos. A proposta de Foucault é
justamente analisar o jogo de tensões e possibilidades temáticas que um conjunto
de conceitos permite: as perspectivas temáticas, os pontos de escolha que determinam temas distintos ou a convergência temática a partir de quadros de conceitos incompatíveis – os possíveis jogos estratégicos no processo de configuração de
temas é o foco para determinação de um campo discursivo.
Na busca de determinar o campo enunciativo para grandes áreas como a medicina, a
gramática e a economia, Foucault se depara com a limitação do estudo de elementos fixos
tais como os objetos, as formas enunciativas, os conceitos e temas mobilizados pelos campos discursivos. A partir dessa constatação, o autor nos propõe uma concepção de discurso
que se baseia no movimento, na dispersão, no jogo de tensões, nos apagamentos e substituições que se podem observar nos diversos objetos, formas enunciativas, conceitos e opções temáticas presentes na dispersão de enunciados – e são as regularidades percebidas
nesses movimentos de dispersão que permitem a demarcação das formações discursivas.
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Desse modo, o conceito de discurso corresponde a um conjunto de enunciados vinculados a
uma mesma formação discursiva (BRANDÃO, 1997).
Além dessa noção de discurso enquanto conjunto, agrupamento de enunciados que
remete a uma mesma formação discursiva e que pode ter sua regularidade apontada pela
análise de suas regras de formação, a AD, na compreensão de Foucault, apresenta, ainda,
alguns pressupostos fundamentais, tais como:
 A noção de sujeito: Foucault se contrapõe a uma visão autônoma e unificante do
sujeito. Para ele, as figuras de “autor da formulação” e de “sujeito do enunciado”
não se confundem (2008, p.107). O sujeito se caracteriza por sua dispersão, ele é
tomado como um conjunto de possíveis posicionamentos que podem ser ocupados por diversos indivíduos para assumir, no interior dos discursos, a legitimidade
necessária para colocar em circulação os enunciados. Ou seja, o sujeito não é a
origem dos enunciados, não funda discursos e sentidos (BRANDÃO, 1997, p.30).
 A inter-relação entre enunciados: em seu percurso de estudos, Foucault opta pela
noção de enunciado numa perspectiva de oposição às noções de frase e proposição. Decorre daí que, ao contrário das concepções de frase e proposição, não existe enunciado que se constitua isoladamente. Um enunciado se situa sempre no interior de um conjunto de enunciados, mantendo com estas relações de oposição,
contradição, apoio e sobreposição, por exemplo. Tem-se, então, que os enunciados somente se formam no conjunto, no encadeamento, na inter-relação com outros enunciados.
 A noção de discurso: além de uma concepção de discurso enquanto conjunto; enquanto grupo de enunciados que se interligam num campo denominado formação
discursiva, conforme visto anteriormente, Foucault toma o conceito de discurso
em sua dimensão de prática, de ato estratégico, que articula posições e interesses
polêmicos, já que se trata de um campo de conflitos e disputas pelo poder. Tal
apropriação da ideia de discurso impõe um estudo que vai além da matéria linguística: coloca-nos diante da análise de práticas discursivas e solicita recursos
analíticos de natureza extralinguística.
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 O enunciado e sua materialidade: em paralelo à noção de enunciado, Foucault
trabalha com o conceito de enunciação (BRANDÃO, 1997). Enquanto o enunciado
vincula-se à ideia de materialidade – depende de um campo institucional, depende daquele que fala e de que lugar o faz –, a enunciação é da ordem da singularidade, do acontecimento – trata-se da colocação dos enunciados em circulação,
em funcionamento; não pode ser reproduzida e resta-nos apenas o estudo de seus
traços, de suas marcas. Ou seja, enunciações diferentes podem operar com o
mesmo enunciado, mas seus efeitos de sentido são singulares, únicos, haja vista a
série de fatores implicados no ato de enunciação, que não podem ser reproduzidos integralmente.

1.2.1.2 A Análise de Discursos Sociais

Além da importante contribuição de Foucault para a AD como um todo – em que se
pode destacar sua noção discurso e o conceito de formação discursiva –, de um modo mais
específico, considerando os objetivos desta pesquisa, os estudos do pesquisador argentino
Eliseo Verón – sua preocupação com os fenômenos da comunicação massiva e sua abordagem sociológica da AD – nos dão um horizonte conceitual mais geral bastante adequado.
Na perspectiva de Verón, que busca o desenvolvimento de uma teoria dos discursos
sociais, não cabe a compreensão da AD enquanto extensão da linguística, o que já o situa
distante da abordagem norte-americana – a produção de sentido é, na sua perspectiva, um
fenômeno discursivo, que envolve o ideológico e o poder, vinculado ao conjunto do texto, da
inter-relação entre todos os seus elementos constituintes, não cabendo uma abordagem
linguística centrada na frase ou qualquer outro elemento, como unidade fundamental. Decorre, daí, dessa abordagem que privilegia o efeito de sentido global do discurso, uma compreensão que não separa de maneira estanque sintaxe e semântica no processo de significação. Em outras palavras, o fenômeno da significação demanda uma análise que articule o
texto em seu conjunto, evitando, com isso, que se tome apenas o sentido dos elementos
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formais do texto ou suas regras de ordenamento.
No percurso traçado por Verón, outro fator marcante nesse distanciamento da linguística é a concepção de que a produção de sentido é um fenômeno necessariamente social, vinculado a uma cultura e sociedade específicas (1980, p.173), o que não é posto em relevo pelo modelo saussuriano do signo, que exclui do sentido a construção do real ao estabelecer uma concepção de língua como estrutura isolada. A semiose, então, para Verón só pode ser devidamente explicada – ou seja, situada como fenômeno social – a partir de um modelo ternário da significação. Dessa forma, o pesquisador argentino parte dos modelos de
signo elaborados por Gottlob Frege e Charles Sanders Pierce para explicar a produção de
sentido como um fenômeno próprio do coletivo, do social.
Além do aspecto social, os dois modelos ternários citados apresentam outra característica fundamental: nenhum dos três termos vincula o sujeito individual à semiose. Em Frege, os conceitos de expressão, denotação e sentido não estão vinculados à experiência individual, subjetiva – para esses casos, Frege trabalha com a noção de representação. Nesse
modelo, o sentido de um signo é objetivo, é como um patrimônio coletivo que está disponível a todos os sujeitos; no entanto, a representação que decorre de um mesmo sentido é tão
variável quantos forem os sujeitos envolvidos (FREGE, 2009, p.135).
Em Pierce, encontra-se também o distanciamento do caráter subjetivo – ao desenvolver suas três categorias do pensamento e dos fenômenos da natureza, fica claro que as
noções de primeiridade, secundidade e terceiridade são categorias amplas, resultantes da
observação lógica do pensamento, sendo também encontradas, durante anos de pesquisa,
nos mais diversos campos das ciências naturais (SANTAELLA, 1983). O modelo ternário de
Peirce – composto por signo, interpretante e objeto –, assim como o modelo fregeano, não
necessariamente pressupõe a existência de um sujeito, afastando então a aproximação com
a psicologia, conforme é característica do modelo binário de Saussure (VERÓN, 1980).
O problema do social na concepção peirceana de semiose é esclarecido, de acordo
com Verón, a partir do estudo da terceira tricotomia23, em especial a noção de argumento,
que se caracteriza por representar o objeto em sua qualidade de signo, de lei. Para Peirce,
então, o que dá sustentação e valor de verdade a essa lei, no momento de sua asserção, é
23

A terceira tricotomia se refere ao estudo do signo em relação ao seu interpretante. Nessa perspectiva, o
signo pode funcionar como rema, dicente ou argumento.
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exatamente uma espécie de acordo social (VERÓN, 1980, p.187), que define os limites do
real e daquilo que é verdadeiro. Ou seja, a produção de sentido é necessariamente um fenômeno social e dinâmico, já que o que é signo, objeto ou interpretante, pode, em outra
formação ternária, ocupar outra posição nessa estrutura triádica, de forma infinita e multidimensional.
Na perspectiva dos discursos sociais, o entendimento da semiose como fenômeno lógico ternário, que não implica necessariamente a noção de sujeito individual, permite afastar
uma teoria psicológica do sujeito e do sentido em favor de uma compreensão de fundo ideológico dessa produção. Para a teoria dos discursos sociais, a ideologia não se constitui apenas enquanto um produto da comunicação, algo restrito aos conteúdos. A ideologia está
presente, de modo privilegiado, na determinação das regras de produção de sentido, na capacidade de os sujeitos produzirem infinitas mensagens.
Colocando em paralelo os modelos ternários de Frege e Peirce e a AD, Verón estabelece a seguinte relação (1980, p.190):

Quadro 1 – Comparação dos modelos ternários de significação de G. Frege, C. S. Peirce e E. Verón

FREGE

PEIRCE

ANÁLISE DO DISCURSO

Expressão
Denotação
Sentido

Signo
Objeto
Interpretante

Discurso
Representações
Operações

Fonte: Adaptado de Verón (1980, p.190).

Ao mesmo tempo, o pesquisador argentino põe em relação o modelo discursivo do
sentido com a concepção de sistema produtivo, entendida em três etapas – produção, circulação e consumo. Para que se proceda a um estudo do sentido a partir de um modelo baseado no sistema de produção, de acordo com Verón, é necessário que se evidenciem de modo sistemático as coerções presentes nesses três estágios. Decorre, daí, que a análise deve
buscar revelar o que ele denomina condições de produção, de circulação e de reconhecimento24.
As coerções a que a produção e o reconhecimento dos discursos estão submetidos

24

Verón opta por substituir o termo “consumo”, marcadamente vinculado ao modo econômico de compreensão do processo de produção, pelo termo “reconhecimento”.
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são múltiplas e heterogêneas. Ao optar, então, por destacar as relações entre os mecanismos de base do funcionamento social e a produção de sentido, Verón toma os discursos como resultado de práticas sociais, o que leva o analista, inevitavelmente, a estudar as relações entre um dado discurso e as implicações ideológicas e de poder a que esse discurso
está submetido. Assim, pode-se afirmar que as condições de produção de um discurso social
estão vinculadas a coerções de natureza ideológica, e//nquanto as condições de reconhecimento de um discurso estão sujeitas a coerções da ordem do poder.
O trabalho do analista de discursos sociais é, dessa forma, duplo: (1) buscar marcas e
traços nos discursos, a fim de determinar suas condições de produção – coerções de natureza ideológica que configuram gramáticas de produção; e (2) buscar marcas e traços que indiquem suas condições de reconhecimento – coerções da ordem do poder que dão forma às
gramáticas de reconhecimento.
Na ADS, tanto o ideológico quanto o poder se apresentam enquanto traços do social.
Com isso, o problema do fenômeno do sentido deixa de ser estritamente linguístico e passa
a ser semiológico e sociológico, já que a ideologia aparece como um sistema de regras constitutivo das condições de produção, que atravessa sujeitos e discursos, articulando o textual
e o extratextual (as condições de produção desse texto). Do outro lado, o processo da leitura
envolve relações de poder – ou seja, o modo como os efeitos de discurso conduzem a outras
práticas sociais a partir de gramáticas de reconhecimento.
É fundamental destacar, ainda, a heterogeneidade da matéria significante, ou seja,
trabalha-se sempre com som-imagem-escrita verbal ou mesmo escrita verbal-imagem – característica fundamental dos discursos sociais presentes nos meios massivos de comunicação. Para isso, então, são mobilizados, tanto na produção do discurso quanto no seu reconhecimento, recursos sintáticos e semânticos de diferentes níveis, já que os discursos têm
matérias significantes de natureza diferente, mas que produzem sentido em sua dimensão
discursiva, no seu conjunto. Exemplo claro dessa natureza heterogênea são os discursos jornalístico e publicitário, que, quando considerados apenas em seus suportes impressos, podem articular elementos verbais, gráficos e fotográficos.
Para Verón, os meios de comunicação de massa, em especial a imprensa, formam um
terreno privilegiado para a aplicação de teorias dos discursos sociais, já que tais dispositivos
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― que não se caracterizam apenas pelo aparato tecnológico, mas pela junção desse aparato
com um conjunto de práticas de apropriação: produção e reconhecimento dos discursos ― e
suas condições de produção deixam expostos à análise o modo como tais meios se inserem
na sociedade. Dessa maneira, na busca por compreender as condições de produção dos
meios de comunicação de massa, ou seja, na determinação de seus macrofuncionamentos,
Verón destaca a importância das noções de tipo, gênero e estratégias discursivas (2004,
p.241).
A pouca precisão dos conceitos de tipo e gênero de discurso dá forma a um campo
sempre conflituoso, como evidencia Maingueneau (2001, p.59), sobretudo considerando os
meios de comunicação de massa, que sofrem a constante flutuação das práticas de produção. Contudo, como evidencia esse autor, a ideia da proposição de tipos e gêneros é sistematizar categorias, estabelecer agrupamentos de discursos, de acordo com a necessidade do
analista. Dessa forma, os critérios para configuração das categorias mostram-se diversos, já
que os objetivos da sistematização são sempre variáveis. No entanto, prevalece, de maneira
mais ou menos estável, a compreensão de tipo de discurso como um conjunto de discursos
vinculados a um vasto setor da atividade social (MAINGUENEAU, 2001, p.59), enquanto a
noção de gênero de discurso está vinculada a um conjunto de circunstâncias sócio-históricas
necessárias para caracterizar o ato de comunicação (MAINGUENEAU, 2001, p.61).
Pensando então os meios de comunicação de massa, Verón considera que a compreensão desses tipos de discurso está vinculada, necessariamente, à estrutura das organizações que promovem o suporte, assim como às relações sociais consolidadas ao longo do
tempo de oferta e consumo de produtos de comunicação, o que, em última análise, é fundamental para a projeção de enunciador e coenunciadores no interior do discurso.
Dessa maneira, como o próprio autor observa, não se pode analisar o discurso jornalístico, informativo, sem que se considerem os aspectos tecnológicos a que os meios estão
submetidos, as normas profissionais que regem a atividade jornalística e a concepção que o
suporte tem de seus coenunciadores. O mesmo acontece com o discurso publicitário, que,
ao ser apontado como um tipo de discurso, deve ser visto a partir de sua complexa relação
com a economia e o mercado de consumo, com os meios de comunicação e as corporações
que detêm o controle da comunicação comercial, além da estreita relação que o discurso
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publicitário estabelece entre coenunciadores e consumidores, classificáveis em categorias
previamente estabelecidas.
Ou seja, a maneira como a teoria dos discursos sociais em Verón concebe a noção de
tipo de discurso como recurso para análise das condições de produção implica, necessariamente, uma vinculação sócio-histórica da comunicação – o que se diferencia da sua compreensão de gênero de discurso, que considera o modo de apropriação que se faz da linguagem
e as especificidades de cada suporte e/ou recurso tecnológico.
Embora alguns estudos não apresentem distinções entre os conceitos de tipo e gênero de discurso, como evidencia Maingueneau (2001), o que prevalece é uma conceituação
diferenciada em que o tipo de discurso representa a reunião de diversos gêneros – desse
modo, o telejornal a telenovela são gêneros de discurso que integram o tipo de discurso televisivo. As categorias de gêneros de discurso podem ser estabelecidas a partir de diversos
parâmetros, sempre considerando os objetivos de análise. Maingueneau (2001, p.61) indica
algumas possibilidades:
 Grandes setores da atividade: pesquisa científica, produção de mercadorias, administração, lazer, ensino e outros;
 Lugar institucional: a escola, o hospital, a repartição pública, a empresa privada;
 Estatuto dos parceiros: entre homem e mulher, entre mulheres, entre crianças,
entre pai e filho, entre patrão e empregado;
 Posicionamento ideológico: o discurso protestante, o discurso comunista, o católico, o discurso liberal, entre outros.
Por outro lado, Verón, que prioriza o desenvolvimento de uma teoria dos discursos
sociais com foco nos meios de comunicação de massa, faz uma subdivisão da noção de gênero discursivo, estabelecendo os gêneros-L e os gêneros-P, haja vista as dificuldades de adaptação da noção de gênero aos meios de comunicação de massa e suas constantes transformações.
Os gêneros-L indicam mais um modo de apropriação da linguagem por parte de determinado tipo de discurso. Assim, a entrevista e o debate são gêneros-L possíveis dentro do
tipo de discurso político, por exemplo. Ou seja, diversos gêneros-L podem estar vinculados a
um tipo de discurso e, ainda, um mesmo gênero-L pode existir em dois ou mais tipos de dis-
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curso.
A fim de complementar essa abordagem que destaca a mobilização dos recursos de
linguagem, Verón opera também com uma concepção de gênero que considera mais o produto da comunicação. Assim, o gênero-P se refere, por exemplo, a transmissões esportivas
de rádio, noticiário radiofônico e programa de variedade no rádio como gêneros do discurso
radiofônico geral.
Tal abordagem da noção de gênero de discurso feita por Verón, de fato, ainda não
está totalmente esgotada e fundamentada, como afirma o próprio autor. No entanto, observa-se que as noções de gênero-L e gênero-P se prestam bem ao tipo de pesquisa empreendida em seus estudos, já que lhe interessa investigar um determinado campo de concorrência entre suportes de comunicação que almejam atingir um mesmo público. Assim, um campo de concorrência é formado por diversos suportes de comunicação em torno de um mesmo gênero-P, que disputam o interesse de um mesmo coenunciador. As diferenças que existem entre esses concorrentes, e que são fundamentais para explicar o sucesso comercial de
um ou de outro, são menos da ordem de conteúdo e mais em função da maneira como esses
suportes constroem seus discursos, apropriam-se da linguagem e manipulam em seu interior
uma significativa variedade de gêneros-L.
Por fim, a noção de estratégia desenvolvida por Verón nos indica as variações que se
podem constatar dentro de um mesmo tipo de discurso e de um mesmo gênero-P. Segundo
o autor, o estudo de variações dentro dos gêneros-L não teria grande importância, já que
elas são determinadas pelas variações dentro do mesmo tipo de discurso e do mesmo gênero-P. Assim, as estratégias de um suporte se encontram mais no nível da enunciação, nas
operações com a linguagem, de natureza interdiscursiva, que visam obter um efeito de sentido dentro de um determinado campo de concorrência indicado por suportes de comunicação massiva dentro de um mesmo gênero-P.
Desse modo, na abordagem dos discursos sociais de Verón, o estudo dos macrofuncionamento destacados – tipos, gêneros e estratégias discursivos – adquirem importância,
pois são determinantes na articulação dos microfuncionamentos discursivos. Os macrofuncionamentos apresentados são determinados pelas condições de produção dos discursos, ou
seja, os fatores ideológicos e as relações de poder que atravessam os sujeitos no momento
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da produção e reconhecimento dos discursos, respectivamente.
Daí sua importância para o analista: permitir uma leitura ideológica dos discursos e
sua evolução ao longo da história. Para concretização de tal propósito, o estudo dos meios
de comunicação massivos, em especial a imprensa, não se dá ao acaso. Para o autor, na atual configuração das sociedades industriais, os meios massivos de comunicação representam
o campo mais indicados para o teste de suas teorias dos discursos sociais. Por isso sua importância dentro desta pesquisa.

1.2.1.3 Conceitos gerais da AD

De acordo com a questão que se coloca na presente pesquisa – a saber, como a comunicação publicitária atua na configuração das marcas contemporâneas –, optou-se pelos princípios teóricos da AD, já que se vê a publicidade e o fenômeno das marcas como práticas sociais portadoras de sentido, capazes de mobilizar, a partir do seu reconhecimento, novas práticas sociais significantes. Ou seja, trata-se, como dito anteriormente, de priorizar uma visada
desses fenômenos a partir do campo da comunicação social e da produção de discursos sociais.
Por outro lado, tomar a AD como pano de fundo teórico para os fenômenos do sentido indica – além de um modo de apreensão dos fenômenos da linguagem –, que estamos
lidando com um campo teórico conflituoso, heterogêneo, que dialoga de diversas formas
com a psicologia, a linguística, a sociologia, a história e a lógica, dando origem a diversas
construções para a noção de discurso (MAINGUENEAU, 1997). Consequentemente, é fundamental estabelecer os principais conceitos em AD a serem empregados neste estudo.
Conforme já mencionado, não pretendemos vincular este estudo a uma visão da AD
como continuidade da linguística; também nos afastamos da análise de conteúdo. Apesar da
aproximação que mantemos com a AD francesa, também não pretendemos estreitar relações com uma compreensão psicológica do sujeito e da semiose. O que buscamos é um
olhar social do sentido e suas vinculações com o ideológico e o poder.
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O trabalho do analista de discurso se caracteriza pela busca de traços e marcas que
permitam delinear as condições de produção e reconhecimento. Tanto no engendramento
do discurso quanto na sua leitura, os sujeitos assumem o lugar de passagem, de mediação
entre a produção e o reconhecimento e seus respectivos processos. Nesse processo de mediação, os sujeitos atuam de maneira interativa – estabelecendo projeções entre enunciador
e coenunciador. Essa interatividade, que é característica da perspectiva discursiva, está presente em todo tipo de discurso, até mesmo na comunicação massiva. Isso é possível porque,
no momento de engendramento dos discursos, os sujeitos fazem projeções mais ou menos
inconscientes dos demais agentes envolvidos na relação. Consequentemente, é possível
afirmar que a interatividade é marca dos fenômenos do sentido, uma vez que o engendramento dos discursos incorpora uma projeção do seu coenunciador, da mesma forma que a
leitura estabelece uma projeção sobre o enunciador. Essa presença do outro no interior dos
discursos é denominada heterogeneidade constitutiva25 – noção que, em contraposição à de
heterogeneidade mostrada, baseia-se no entendimento de que o discurso se constitui no
interior do interdiscurso (MAINGUENEAU, 1998, p.79); a rede semiótica é, então, entendida
como uma trama formada de fragmentos de outros discursos.
A tarefa de buscar traços que permitam remontar as condições de produção e reconhecimento é marcada pelas múltiplas conexões que se podem detectar no interior do tecido semiótico do qual o discurso é parte. Dessa forma, torna-se importante buscar as articulações do discurso e seu contexto, como mais um recurso para identificar as coerções presentes no momento da enunciação. De modo privilegiado, pode-se falar das relações que o
discurso mantém com outros discursos que lhe são significativos – no caso da publicidade,
por exemplo, há estreita relação entre a comunicação de uma marca e outros discursos postos em circulação pela mesma marca anunciante, ou até mesmo por seus concorrentes diretos. Essa relação que um dado discurso estabelece com outros discursos denomina-se interdiscurso26.
Há ainda aquele contexto imediato em relação a um dado discurso. Trata-se daquele
25

Conceito semelhante também está presente em M. Bakhtin sob o nome dialogismo (MAINGUENEAU, 1998,
p.42).
26
Maingueneau (1998, p.86) evidencia que a noção de interdiscurso é, para alguns analistas, estreitamente
vinculada à noção de formação discursiva. No entanto, nesta pesquisa o uso da noção de interdiscurso está
vinculado a essa relação que um dado discurso têm com discursos outros.
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contexto próximo, que é determinante para o processo de leitura e que deve ser considerado no processo de produção. Esse contexto específico é denominado cotexto. No caso da
comunicação publicitária, os demais elementos que compõem o suporte – por exemplo, no
caso de uma revista impressa, os artigos jornalísticos, outros anúncios, o título da publicação, projeto gráfico, tipo de papel e outros elementos podem ser considerados como cotexto27.
Percebe-se, com isso, que a AD não considera a produção de sentido com um fenômeno restrito a uma unidade discursiva dada, mas entende que o processo de leitura leva
em conta as diversas relações do texto com seu contexto situacional imediato (relação cotextual) e as possíveis conexões entre o texto e seu contexto mais amplo, cultural, mesmo
havendo um distanciamento espacial e temporal (relação interdiscursiva). Essa forma de
compreender o problema do sentido como algo que também está ligado à exterioridade
textual coloca em relevo o conceito de significante disseminado (PINTO, 1995, p.145) – tal
postura diante da significação, definidora da perspectiva discursiva, afasta-se de uma visão
linear da produção de sentido, próprio do estruturalismo linguístico. Tal abordagem se faz
pertinente uma vez que o processo de reconhecimento da comunicação publicitária e do
fenômeno das marcas contemporâneas está vinculado aos demais discursos que os acompanham, numa relação que pode ser imediata considerando a situação de leitura ou mesmo
mais distendida no tempo e no espaço.
Dessa forma, as relações que o discurso mantém com sua exterioridade não se restringem às coerções a que estão submetidos seus produtores. O processo de reconhecimento dos discursos também sofre coerções de natureza contextual, extratextuais. Tal compreensão do sentido é possível, pois, para a AD, o processo de leitura também é força configuradora dos discursos, não sendo um trabalho restrito aos agentes do processo de produção –
daí a importância de substituir as noções de emissor e receptor pelas noções de enunciador
e coenunciador, presentes em A. Culioli (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p.155).
Pode-se então falar de uma dupla influência do outro no discurso, a saber: (1) o processo de produção sofre coerções que, em parte, referem-se a projeções que seus agentes
27

O cotexto pode ser verbal e não verbal, como destaca Maingueneau (1998, p.40), o que para este estudo não
se mostra tão relevante, uma vez que a heterogeneidade da matéria discursiva é o mais comum na comunicação massiva em geral, especialmente na publicidade.
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fazem de seus interlocutores – a presença do outro no engendramento dos discursos; e,
além disso, (2) as palavras são sempre as dos outros, o discurso é tecido com o discurso do
outro, conforme assinala Bakhtin (apud MAINGUENEAU, 1998), o que põe em destaque a
compreensão de que sujeitos e sentidos são atravessados pelo ideológico e pela história –
num constante movimento de retomadas, que cristaliza e transforma a linguagem –, rompendo com a ilusão de que o sujeito é a origem do sentido.
Nos casos da publicidade e da comunicação das marcas, esse primeiro aspecto da influência do outro envolve tanto a dimensão inconsciente do trabalho de produção do sentido, que permite a formações de tais projeções resultantes das coerções ideológicas e culturais, quanto o estudo sistemático, através de pesquisas qualitativas e quantitativas que buscam mostrar quem são os interlocutores. O segundo aspecto é fundamental na problematização do fenômeno das marcas (o que inclui aí, em certa medida, a própria publicidade), já
que a relação entre o ente semiótico “marca” e seus leitores se constrói e se atualiza diacronicamente, cristalizando ou transformando os sentidos a que a marca se vincula, sem que se
possa ter total controle sobre o que é dito e como esse dito será reconhecido pelos leitores.
Os conceitos acima discutidos – heterogeneidade constitutiva, contexto e cotexto,
dialogismo, interdiscurso, enunciador e coenunciador – marcam um pressuposto fundamental da AD: compreender o problema do sentido é compreender a produção de sentido – ou
seja, faz-se imperativo estudar as relações do discurso com as condições em que ele é produzido. Não há, assim, a possibilidade de uma análise discursiva que tome o texto em si como o centro do problema da significação – inevitavelmente trata-se de um estudo do discurso e seu exterior, seu entorno.
Considerando, então, tal aspecto da AD, a ação do ideológico na constituição dos sujeitos em relação ao exercício da linguagem assume papel de destaque dentro “desse modo
de apreensão da linguagem” (MAINGUENEAU, 1998, p.43). No ato do engendramento dos
discursos, os indivíduos estão submetidos a um conjunto de coerções históricas e culturais,
que lhes coloca na condição de sujeitos à linguagem. Tal processo de assujeitamento não é
transparente, já que os indivíduos seguem na ilusória sensação de liberdade de pensamento
e de criação.
Por isso, os agentes dos processos de produção e reconhecimento são tomados en-
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quanto sujeitos e as coerções ideológicas constituem parte fundamental na sustentação da
semiose social e do apagamento das contradições históricas. Ou seja, os indivíduos não têm
consciência da teia de regras sociais a que estão inevitavelmente submetidos, dentro da qual
apreendem o uso da linguagem como algo natural, o que resulta em dois equívocos próprios
do exercício da linguagem, a saber: (1) a falsa ideia de que se é a fonte primeira do sentido, a
origem e a razão de ser do discurso. Consequentemente, o sujeito se vê como totalmente
livre no seu movimento de pensar e configurar unidades de discursiva; “... ele vive na ilusão
necessária da autonomia de sua consciência e de seu discurso” (ALTHIER-REVUZ, 1982 apud
MAINGUENEAU, 1998, p.80). Além disso, (2) o sujeito encara o exercício da linguagem como
algo transparente – em outras palavras: quando engendra o discurso, o sujeito crê que o faz
da melhor forma possível, já que toma a linguagem como uma relação termo a termo, sem a
possibilidade de desvios. Mas não se trata disso – o exercício da linguagem é sujeito a variações, sofre diversas coerções a depender do contexto institucional e do contexto imediato.
O equívoco e o desvio são constitutivos da rede semiótica a que estamos vinculados, seja
qual for a natureza da matéria significante.
Para a ADS, o ideológico não se configura como conjunto de representações que resultam no escamoteamento da realidade, a partir da criação de uma visão de mundo. O
ideológico é justamente esse conjunto de regras sociais portadoras de sentido, teia significante que constitui os indivíduos em sujeitos, moldando seus comportamentos no interior
do tecido social – inclusive, estabelecendo as condições para o exercício da linguagem e para
a constituição do pensamento, já que “...é a mesma ‘lógica’ que subtende o discursivo e que
serve de suporte, pelo menos em parte, às atividades constitutivas da inteligibilidade social”
(VERÓN, 1980, p.60).
A partir da discussão apresentada, ficam claros os fundamentos da semiologia discursiva que colocamos em relevo e que, consequentemente, dão um panorama do lugar que
este estudo da comunicação publicitária e do fenômeno das marcas contemporâneas assume no interior das diversas possibilidades – a saber, a ADS. Assim, como Verón toma os discursos dos suportes de comunicação massiva como lugar de destaque para o estudo do sentido e suas relações com a base do funcionamento social, para esta pesquisa a publicidade e
o ente semiótico marca se colocam na confluência entre o social, o econômico e o sentido,
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tornando-se, assim, objetos privilegiados para a problemática da análise dos discursos sociais.
Por outro lado, ao assumirmos uma postura discursiva acerca dos fenômenos da publicidade e das marcas, deparamo-nos com as limitações que a AD apresenta em relação ao
estudo da imagem, tema que será abordado no decorrer do próximo capítulo.

73

2 DISCURSO E IMAGEM: PROPRIEDADES ENUNCIATIVAS DO NÃO VERBAL E AS CATEGORIAS DE PESSOA, ESPAÇO E TEMPO NA FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA

Apesar de a AD estar, a priori, instrumentalizada para o estudo de diversos materiais
significantes, tomando-os em sua condição de práticas discursivas, é inegável que seus avanços sejam mais perceptíveis no estudo da matéria verbal e que sua tradição tenha se construído mais solidamente nesse campo de investigação. Essa tendência está ligada à contribuição de grandes linguistas aos estudos do discurso, a exemplo dos trabalhos de E. Benveniste e R. Jakobson sobre a enunciação – estudos que buscam valorizar o trabalho do sujeito
falante e as implicações sócio-históricas desse processo. Ainda que se contraponha aos estudos fundadores da linguística de F. Saussure, parte dos percursos teóricos que dão forma à
AD intenciona valorizar o uso da língua como algo concreto, permeado por coerções ideológicas, e que coloca em destaque o sujeito e a enunciação (BRANDÃO, 1997). Seguindo outra
direção, a corrente americana da AD, que tem como precursor o trabalho de Z. Harris, ainda
que utilize métodos distribucionais de análise do texto, parte também dos princípios da linguística (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006).
Seja como for, as diversas linhas de estudo que atuam sob a denominação de Análise
de Discurso se apropriam – ora refutando, ora afirmando – dos estudos em linguística e, assim, é natural que estejam mais instrumentalizadas para o estudo dos textos verbais. Contudo, o estudo da publicidade contemporânea nos coloca em constante contato com matérias
significantes não verbais, sobretudo a imagem – como afirma Péninou (1974, p.62): “...uma
publicidade sem imagem hoje não é mais representativa do gênero, como o foi numa certa
época...”. Desse modo, torna-se necessário um instrumental teórico e metodológico que nos
permita a análise da imagem, sem perder de vista os princípios fundamentais que configuram a tomada do fenômeno da publicidade enquanto discurso social.
Para isso, num primeiro momento, o presente capítulo aborda a evolução do pensamento acerca da imagem fotográfica, que nos levará à apresentação do estatuto semiológico da fotografia. Em seguida, discutem-se alguns entraves ao estudo da imagem a partir da
AD, com ênfase no conceito de enunciação. Ao final desta seção, são apresentados os fun-

74

damentos da semiótica visual de matriz greimasiana e suas possíveis relações – teóricas e
metodológicas – com a ADS.

2.1 SOBRE OS ESTUDOS EM FOTOGRAFIA

O surgimento da fotografia representa um momento culminante no desenvolvimento
das chamadas imagens técnicas – trata-se de uma resposta aos anseios da sociedade do século XIX, marcada pela valorização do conhecimento científico e surgimento das relações
entre proletariado e burguesia28. A partir da fotografia, abre-se uma nova forma de o homem se relacionar com o mundo das representações visuais, de maneira que esse interesse
pela semelhança e riqueza de detalhes é o ponto de partida para o nascimento de outras
formas de imagens – cinema, vídeo e holografia, por exemplo. Poucas décadas após o seu
aparecimento, o consumo da fotografia é absorvido de maneira bem expressiva pelos diversos estratos sociais, sendo incorporada ora como uma forma barata de afirmação da individualidade (através dos retratos em miniatura e dos cartões de visita com fotos), ora como
símbolo de status para os grandes burgueses (retratos em grande formato, o equivalente ao
retrato à óleo para o nobre). A rápida evolução dos materiais, impulsionada pela popularização da fotografia e seu caráter de indústria, leva a imprensa a dar seus primeiros passos rumo ao fotojornalismo ainda no século XIX (SOUSA, 2000). Nessa direção, em pouco tempo a
imagem fotográfica vai além dos círculos científicos, integrando-se às práticas de consumo e
ao gosto popular, tanto da nobreza decadente quanto das diversas camadas sociais que
compõem a burguesia.
Mesmo com toda essa rapidez, o caráter democrático que a fotografia agrega ao consumo de imagens é, por muito tempo, inexistente, já que a discussão sobre o dispositivo
fotográfico permaneceu restrita ao campo científico, servindo de divertimento e curiosidade
nos eventos das classes sociais mais favorecidas economicamente (FREUND, 1989). O debate
28

A fotografia é resultado de uma série de experimentos que já sinaliza o interesse social pelas imagens técnicas. O desenho de perfis e o fisionotraço, por exemplo, já fazem perceber a importância que a Revolução Industrial e a valorização da ciência têm sobre as relações entre máquinas e a produção de imagens (FREUND,
1989).
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acerca da fotografia enquanto fenômeno social só tem início na metade do século XIX 29,
quando se tem o registro dos primeiros pensamentos em relação às implicações sociais advindas da popularização do daguerreótipo30, sobretudo através do retrato. Esse momento é
caracterizado por duras críticas à fotografia, sempre colocada em situação desfavorável em
relação à pintura: enquanto a imagem fotográfica é vista como uma fria imitação do real,
destituída do espírito criativo próprio das artes elevadas, a pintura e o desenho são resultados da ação direta da mão (e da sensibilidade) do homem, sem o intermédio de uma máquina que executa todo o trabalho – Charles Baudelaire, escritor e teórico da arte, é um dos
principais representantes desse pensamento que caracteriza a primeira fase das discussões
sobre a fotografia (DUBOIS, 1994). Esse período, de acordo com Philippe Dubois (1994), é
caraterizado pela valorização do poder mimético da fotografia, pelo seu processo de construção da imagem, que exclui a participação do homem, o que resultaria numa imagem realista, objetiva, destituída do gênio criativo, da ação do imaginário. Em contraposição estava a
arte, representada sobretudo pela pintura, caracterizada pelo espaço da criação, pela construção em processo que impõe ao artista a estruturação da obra, o seu trabalho e empenho
criativo.
Marcadas por esse primeiro discurso – que predomina no século XIX –, tanto a pintura quanto a imagem fotográfica apresentaram significas transformações. No caso da fotografia, pode-se falar num esforço franco no sentido de suavizar essa “carga de real”, de semelhança extrema; emerge, assim, o pictorialismo fotográfico, um movimento artístico em voga
na passagem do século XIX para o XX, que tem a fotografia como suporte, mas que busca,
através de diversas técnicas de manipulação dos materiais fotográficos, reduzir a nitidez e
sensação de real, tentando aproximar a fotografia da pintura. Por outro lado, a pintura, em
resposta ao surgimento da fotografia, apresenta movimentos artísticos que marcaram um
afastamento da busca pela representação realista.
De todo modo, até as primeiras décadas do século XX, as discussões acerca da fotografia se concentram nas relações que ela mantém com a arte, especialmente a pintura. O
estudo da significação da imagem fotográfica só adquire relevo quando a fotografia é incor29

É importante notar que o invento de Niépce e Daguerre só ganha dimensão comercial após o governo francês adquirir a patente da fotografia e torná-la bem de uso público, o que só acontece em 1839 (FREUND, 1986).
30
Daguerreótipo, ou seja, a máquina do Daguerre, é como a fotografia foi batizada por seus criadores: Joseph
Nicéphore Niépce e Jacques Mandé Daguerre (FREUND, 1986).
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porada de forma mais expressiva pelos meios de comunicação de massa, o que se dá através
do fotojornalismo, e com as primeiras investigações da semiologia no campo da imagem,
datadas das décadas de 1950 e 60. Dessa forma, os primeiros estudos da significação em
fotografia apresentam forte influência de um modelo binário do signo, gestado no interior
da linguística estruturalista. Entre esses estudos se destacam “Ontologia da Imagem fotográfica”, de André Bazin, originalmente publicado em 1945; duas importantes contribuições de
Roland Barthes para a revista Communications, a saber, “A Mensagem Fotográfica” e “A Retórica da Imagem”, ensaios publicados respectivamente em 1961 e 1964; “A Câmera Clara”,
última publicação de Barthes, em 1980; e “O Ato Fotográfico”, do semiólogo P. Dubois, de
1983. Os três primeiros textos apontados são trabalhos marcados por uma influência da visão linguística de signo, já que a semiologia, em seu desenvolvimento, tomou como ponto
de partida muitos pressupostos da concepção saussureana da linguagem. Já no caso do último texto, de 1983, Dubois se coloca, logo de início, como um pós-estruturalista, considerando a noção peirceana de índice como um ponto fundamental.
De maneira geral, como resultado da influência estruturalista, os textos citados tomam a imagem a partir de pressupostos próprios dos textos verbais (SOUZA, 1998), de forma que se perdem as especificidades dos sistemas de significação que têm como base a
imagem. Elementos tais como as relações entre luz e sombra, cor, profundidade, textura e
perspectiva, por exemplo, não são devidamente valorizados no processo de significação.
Além disso, é característica desses trabalhos, em maior ou menor grau, a análise centrada no
objeto significante, com pouco relevo às relações que o texto mantém com seu contexto e
suas condições de produção e reconhecimento. Com isso, veem-se análises que valorizam
muito mais os aspectos internos do processo de significação, subestimando a importância
das relações entre o discurso e sua exterioridade e tomando a imagem a partir de uma concepção linguística do signo.
Essa prevalência de uma lógica linguística do signo é encontrada nos dois textos
mencionados de Roland Barthes – “A Mensagem Fotográfica” (1990 *1961+) e “A Retórica da
Imagem (1990 [1964]). No primeiro artigo, o autor discute a fotografia de imprensa e apresenta os primeiros resultados de sua visão da estrutura da significação fotográfica. Barthes
parte de um entendimento muito tradicional da comunicação, subdividindo a mensagem
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fotográfica em três etapas – os polos da emissão e da recepção, interligados pelo canal, estabelecendo um fluxo único de transmissão da mensagem: do emissor para seu receptor. Os
polos de emissão e recepção são regidos por determinantes sociológicas – das quais já se
tinha, à época, uma sólida base teórica –, enquanto o estudo da mensagem depende de uma
metodologia diversa, baseada nas teorias semiológicas – fronteira de estudo que, naquele
momento, dava seus primeiros passos. Ainda nesse estudo, Barthes põe em relevo que a
imagem fotográfica não significa de maneira isolada; sua produção de sentido depende, de
maneira destacada, das relações que ela estabelece com o texto verbal que a acompanha:
legenda, título e o próprio artigo – ou seja, o autor considera as diversas matérias significantes em presentes numa relação cotextual com a fotografia.
Desenvolvendo a metodologia exposta no artigo de 1961, em “A Retórica da Imagem”, o semiólogo propõe um entendimento da fotografia como uma “mensagem sem código”: a força analógica da fotografia nos faz manter uma relação quase imediata entre significante e significado, de forma que se torna aparentemente dispensável algo como uma etapa, um intermediário para a construção do sentido – temos, então, a sensação (ilusória) de
que, ao olharmos uma fotografia, estamos olhando para o próprio objeto, sem pensarmos
na fotografia como um significante.
Se, por um lado, Barthes explicita a importância de um estudo da emissão e da recepção num quadro teórico distinto daquele a ser mobilizado na investigação da fotografia,
ainda assim é possível falarmos numa análise interna, fechada no material significante, uma
vez que as questões relativas aos dois polos da transmissão da mensagem não estão relacionadas à produção de sentido da fotografia. Mesmo afirmando que “a fotografia não é uma
estrutura isolada” (1990, p.304), seu modelo analítico parte do estudo das diversas partes
que formam a mensagem de maneira separada. Tal característica, própria da postura estruturalista, é encontrada nesses dois célebres artigos – o que reforça nossa intenção de buscar
um referencial teórico que permita o estudo da imagem, sem que se coloquem em risco as
peculiaridades da significação fotográfica através de um modelo analítico que separe, de
maneira estanque, os processos de produção e leitura da matéria significante.
Apesar de encontramos nos dois artigos de Barthes alguns problemas inerentes do
estruturalismo linguístico aplicado à imagem, no segundo texto, “A Retórica da Imagem”, o
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teórico avança mais no desenvolvimento do seu modelo teórico da significação da fotografia
nos meios massivos de comunicação. Partindo de um estudo da fotografia de imprensa em
“A Mensagem Fotográfica”, Barthes toma a fotografia publicitária como ponto de partida
para nos apresentar um modelo de análise que segmenta o processo de produção de sentido em três estágios: mensagem linguística, mensagem denotativa e mensagem conotativa.
A mensagem linguística não é um elemento fotográfico, mas o conjunto dos elementos verbais que acompanham a fotografia, próximo à imagem ou mesmo no seu interior – no
caso do fotojornalismo refere-se à legenda, ao título do artigo e ao próprio artigo, ou mesmo
a um texto verbal presente numa faixa ou cartaz, no “real” da imagem; no caso da fotografia
publicitária, refere-se ao título do anúncio, ao corpo de texto e ao slogan ou, ainda, ao nome
da marca no rótulo do produto, no “real” da imagem. À mensagem fotográfica concerne o
conhecimento da língua natural em que a comunicação se dá, e o referencial teórico para
seu estudo é próprio da linguística, não se confundindo com a natureza plástica da fotografia. Já as mensagens denotativa e conotativa demandam o conhecimento semiológico da
imagem, já que se trata de material não verbal, da matéria fotográfica propriamente.
A mensagem denotativa parte da dimensão analógica da fotografia, que explora o
poder de semelhança, aparentemente próprio da natureza do dispositivo, mas que tem uma
fundamental parcela de construção social de uma ideia de extrema semelhança (DUBOIS,
1994). Chega-se próximo da mensagem denotativa ao se responder à pergunta “o que é isso?”. Mensagem primeira, analógica e literal, mensagem paradoxalmente sem código e contínua, como afirma Barthes em seu artigo de 1961 – essas são as características da mensagem denotativa, a partir da qual será constituída uma mensagem segunda. A mensagem
conotativa, que se dá a partir dessa dimensão denotativa da fotografia, é de natureza simbólica e ideológica, submetida a coerções diversas, dependentes de um contexto cultural dado.
É no nível conotado da fotografia que os códigos da cultura se instalam e, de maneira descontínua e pontual, a partir de uma reserva histórica e cultural de símbolos, é possível localizar elementos fortemente conotados no interior das imagens fotográficas.
Barthes destaca ainda que a mensagem verbal se relaciona com os dois níveis da
mensagem que compõem o não verbal (a denotação e a conotação) de duas formas: fixação
e relais, considerando que a fotografia é matéria significante de natureza polissêmica, que
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na maior parte dos casos não tem as referências dêiticas de pessoa, tempo e espaço, apresenta uma cadeia flutuante de possíveis sentidos. Nesse sentido, a função de fixação é aquela relação entre texto verbal e fotografia que reduz o conjunto de possíveis interpretações, a
polissemia, direcionando o sentido de leitura – trata-se de uma relação entre texto verbal e
não verbal muito comum no caso de imagens fixas, como a fotografia de imprensa e a fotografia publicitária. A função de relais baseia-se na complementariedade entre o texto verbal
e a imagem, de maneira que a relações entre essas duas matérias significantes acrescentam
ao conjunto determinados efeitos de sentido da narrativa que, sem o verbal, dificilmente
seriam produzidos. Tal relação entre verbal e não verbal é mais comum nas imagens em movimento – cinema, por exemplo – e nas imagens em sequência: quadrinhos e fotonovela.
Se, por um lado, esses dois artigos de Barthes apresentam pontos críticos, próprios
da sua filiação estruturalista, por outro lado o modelo de análise neles proposto e as discussões despertadas acerca do funcionamento da significação em fotografia são fundamentais
para os estudos da imagem fotográfica circulante nos meios de comunicação de massa, em
que a relação entre o verbal e a fotografia prevalece. Para além desses dois artigos desenvolvidos na década de 1960, período marcante para o desenvolvimento da semiologia da
imagem, Roland Barthes nos apresenta outro texto fundamental ao estudo da fotografia e
de seus mecanismos de produção de sentido: “A Câmara Clara” – Notas sobre a Fotografia,
publicação póstuma, de 1980, a pedido dos Cahier du Cinèma.
Nesse trabalho, o leitor não encontrará um texto estritamente acadêmico, mas uma
redação mais livre, em primeira pessoa, à maneira de um ensaio. Barthes não define com
precisão um corpus para análise, mas escolhe, de modo mais ou menos aleatório, imagens
de célebres fotógrafos, das mais diversas áreas – dentre os quais Alfred Stieglitz, Richard
Avedon, Félix Nadar, Robert Mapplethope, André Kertész – e algumas imagens de seu arquivo pessoal, como as imagens de sua mãe, que são discutidas no livro, mas que em nenhum
momento são mostradas ao leitor. Nesse texto, o semiólogo procura, sobretudo, discutir
com mais vagar uma ontologia da imagem fotográfica: “...eu queria saber a qualquer preço o
que ela *a fotografia+ era ‘em si’, por que traço essencial ela se distinguia da comunidade das
imagens (BARTHES, 1984, p.12).
Levado por esse tipo de questionamentos, Barthes inicia “A Câmara Clara” apresen-
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tando uma observação que nos permite ter uma ideia das discussões que virão: “Um dia, há
muito tempo, dei com uma fotografia do último irmão de Napoleão, Jerônimo. Eu me disse
então, com um espanto que jamais pude reduzir: ‘Vejo os olhos que viram o imperador’”.
Dessa forma, Barthes resgata uma de suas observações apresentada inicialmente em “A Retórica da Imagem”, ao afirmar que um dos traços definidores da fotografia é esse seu poder
de extrema semelhança, que nos faz pensar na imagem fotográfica como um perfeito analogon do objeto e que, por isso, dispensaria qualquer tipo de código. Ainda na esteira do funcionamento da significação fotográfica, Barthes desenvolve outra compreensão também
presente no artigo de 1964, ao afirmar que a fotografia é marca do passado, daquilo que já
esteve ali: “...a fotografia instaura, na verdade, não uma consciência do estar ‘aqui’ do objeto (o que qualquer cópia poderia fazer), mas a consciência de ‘ter estado aqui’” (BARTHES,
1990, p.36). Assim, a fotografia carrega sempre a ideia de morte, de algo singular fixado no
passado, “o isto foi” barthesiano.
Ao desenvolver sua argumentação ao longo do texto, Barthes propõe uma divisão do
estudo do processo fotográfico em três eixos distintos: o fazer, o suportar e o olhar. O primeiro eixo se refere ao ato de fotografar, chamado de operator; o segundo eixo, o suportar,
denominado spectrum, refere-se à situação de ser fotografado, de se deixar fazer em imagem diante do aparelho; o olhar, ou spectator, refere-se ao consumo das imagens em diferentes contextos de reconhecimento, a exemplo de livros, jornais, álbuns de família, anúncios publicitários e revistas. Organizando as possibilidades de estudo do fenômeno da fotografia nesses três eixos básicos, o autor coloca ao largo de seus interesses investigativos o
que se refere ao operator, já que Barthes não se via como fotógrafo, nem mesmo amador.
Ele concentra, portanto, suas indagações nos eixos spectrum e spectator – a situação de ser
fotografado e a situação de leitura.
Ainda que esse último trabalho de Roland Barthes seja fortemente marcado por suas
questões pessoais em relação à fotografia – a recente morte de sua mãe e a ideia de imagem
fotográfica como referência ao que passou e que não mais se repetirá –, são inegáveis as
suas contribuições para uma fenomenologia da fotografia. Se, por um lado, “A Câmara Clara” não objetiva grandes avanços no estudo do fotográfico nos meios de comunicação massivos, por outro lado traz significativas contribuições ao estudo de uma filosofia do fotográfi-
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co. Em alguma medida, é possível afirmar que Barthes antecipa discussões que serão, mais
tarde, o ponto central da compreensão do processo fotográfico: “...um retrato pintado, por
mais semelhante que seja, não é uma fotografia” (BARTHES, 1990, p.25). Vê-se, assim, que,
apesar de Barthes ainda valorizar o poder de semelhança da fotografia – a força icônica que
a caracteriza como mensagem sem código –, ele já sinaliza, como traço distintivo do fotográfico, a relação da imagem, do referente, com o processo causal que a faz existir – ou seja,
seu valor indicial.
Tal concepção, que toma a indicialidade como princípio definidor do processo fotográfico, será bastante explorada pouco tempo depois, em 1983, por Philippe Dubois – outro
semiólogo de origem linguística, pós-estruturalista. Entre suas contribuições é possível destacar a apresentação da evolução do pensamento sobre a fotografia e suas relações com a
arte contemporânea, assim como sua compreensão do fotográfico como imagem e, ao
mesmo tempo, ato (de produção e reconhecimento), enquanto traço definidor dentro da
comunidade das imagens.
Para Dubois, a evolução do pensamento acerca da fotografia, sua condição social e
estética, pode ser dividida em três grandes discursos gerais – o discurso da mimese, o discurso da fotografia como transformação do real e o discurso da fotografia como traço do
real. O discurso da mimese, já explicitado nesse capítulo, prevalece até o fim do século XIX e
é marcado pelo entendimento da fotografia como cópia fiel e objetiva da realidade. Durante
esse período, a fotografia é valorizada (criticada ou enaltecida) por seu poder icônico, por
sua qualidade de extrema semelhança imitativa, destituída da interferência humana – essa
condição coloca a fotografia aquém das artes maiores, instaurando para ela a vocação, de
natureza ontológica, de auxiliar das ciências: física, astronomia, botânica, entre outras. Na
segunda metade do século XIX, período em que prevalecia esse modo de pensar o fotográfico, assiste-se ao grande desenvolvimento do consumo da fotografia, de maneira que nos
grandes centros da Europa proliferam os estúdios, graças à avidez com que os diversos extratos sociais que formam a burguesia consomem o retrato fotográfico – em função dos baixos preços em relação à pintura à óleo e a rapidez com que era produzida, a fotografia quase
chega a substituir totalmente a pintura na produção do retrato, importante símbolo de status e valorização da individualidade no séc. XIX (FREUND, 1986).
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Nesse cenário em que se vê a decadência da nobreza e a ascensão da burguesia, muitos pintores encontram-se obrigados a trocar a tinta à óleo pelo dispositivo fotográfico, a fim
de garantir seu sustento. Assim, o embate entre arte e fotografia, ou a discussão sobre a
fotografia como arte, ganha força, contando com a contribuição, de um lado e do outro, de
importantes intelectuais da época, como é o caso de Baudelaire, conhecido também por sua
crítica ferrenha à fotografia: “... É portanto necessário que ela *a fotografia+ volte a seu verdadeiro dever, que é o de servir às ciências e arte, mas de maneira bem humilde, como a
tipografia e a estenografia, que não criaram nem substituíram a literatura...” (BAUDELAIRE,
1859 apud DUBOIS, 1994).
Dubois identifica outra ordem de pensamento sobre a fotografia, predominante durante o século XX – o discurso da transformação do real, que tem origem em pressupostos
da psicologia da percepção e da sociologia, através da noção de ideologia. Enquanto os debates sobre o fotográfico foram, no século XIX, pautados pelo valor icônico e o lugar da fotografia em relação à arte, no século XX o pensamento é praticamente o oposto: a fotografia é
responsável por uma transformação do real – redução cromática, conversão da cor em uma
escala de cinzas, passagem da construção tridimensional à construção bidimensional, o enquadramento como redução e imposição de um modo de olhar e a eliminação dos sentidos,
com ênfase apenas na dimensão visual ou visual/sonora, no caso do cinema falado. Toda
essa cadeia de pequenas alterações – e que não chega a ser, como nos diz Barthes (1990,
p.12), uma transformação profunda entre o real e os signos que o representam – é destacada por diversos pesquisadores do campo da psicologia da percepção, os quais postulam, em
linhas gerais, que a fotografia promove uma transformação do real, no sentido de uma redução, mesmo que parcial, entre o objeto e sua representação fotográfica. Além desses estudos, Dubois aponta a linha de pensamento mais sociológica, que vê a sensação de real da
fotografia como uma construção cultural – nessa perspectiva, toda a redução entre o objeto
e a fotografia sofre um apagamento de natureza ideológica, que dá espaço a um falso efeito
de objetividade extrema.
Para além desse modo de entender o fotográfico, Dubois coloca ainda em relevo uma
terceira ordem de pensamentos sobre a imagem fotográfica. Se, num primeiro momento, a
fotografia é definida a partir do seu valor icônico, da sua extrema semelhança com o real, e
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no século XX começa a ser compreendida a partir de sua capacidade de transformar o real,
sendo a ideia de semelhança resultado de uma construção histórica e cultural, ou seja, simbólica, num terceiro momento a fotografia é compreendida como um traço do real. O que
caracteriza esse terceiro discurso acerca da fotografia é a sua gênese, o processo que a torna
possível – a implicação física de contato que o processo fotográfico impõe para a existência
da imagem. O que prevalece nessa perspectiva é o valor indicial da imagem, a relação de
causa e efeito, necessária ao fenômeno físico e químico que é definidor do processo fotográfico, em que o objeto precisa, em algum momento, ter estado diante da câmara escura.
Dessa forma, Dubois reafirma, de maneira bastante precisa e lúcida, o estatuto do fotográfico com base na sua dimensão de índice, de relação causal, conexão física indispensável entre objeto e imagem. Não se trata de uma imagem sem código, que dispensa uma etapa de transposição entre objeto e representação; também não é o caso de reduzir o fotográfico tão-somente a uma convenção cultural em torno de uma semelhança puramente simbólica, convencional. A fotografia adquire seu status de imagem-ato a partir de uma compreensão do seu processo de construção, que garante ao fotográfico um caráter de singularidade, de atestação, de imagem que é, antes de tudo, um processo que determina o seu modo
de produção e reconhecimento – ou seja, a lógica que a faz existir é fundamental para a relação que produtores e leitores mantêm com a imagem, fundindo processo e imagem numa
coisa única, indissociável. A fotografia, então, inaugura um novo modo de relação com a
imagem – o fotográfico – em que estão vinculadas relações sígnicas, temporais e espaciais
(DUBOIS, 1994).
Dentro desta pesquisa, que toma como fundamento os pressupostos da ADS, a imagem fotográfica é considerada a partir da noção de imagem-ato, formulada por Dubois. Por
outro lado, uma visada discursiva do fenômeno fotográfico não pode deixar de lado a influência histórica e ideológica, que toma a imagem fotográfica como a semelhança extrema
e apaga as transformações, ainda que pequenas, entre objeto e imagem. As relações entre
texto e contexto, as implicações ideológicas na produção e reconhecimento dos discursos, a
presença do outro e a influência histórica que situa o discurso em sua formação discursiva
são elementos fundamentais para o estudo do discurso publicitário e, consequentemente,
da imagem fotográfica, atualmente tão explorada nesse tipo de comunicação. O desafio que
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ora se apresenta é, então, a partir da ADS como modo de apreensão dos fenômenos da comunicação massiva, buscar recursos metodológicos adequados à análise de materiais que
fazem uso da imagem fotográfica.

2.2 DISCURSO, FOTOGRAFIA E ENUNCIAÇÃO

A evolução nos estudos sobre a significação da fotografia, conforme já exposto, tem
considerável influência de pesquisadores oriundos do pensamento estruturalista linguístico,
que, em boa medida, tem suas bases conceituais diferentes daquelas da ADS – resumindose de maneira bem geral no que diz respeito à postura mais interna de estudo da matéria
significante, característica do pensamento saussureano, que não dá relevo às implicações
contextuais e aos fatores históricos, de caráter diacrônico, bem próprios da postura discursiva adotada neste trabalho. Contudo, não se descartam as importantes contribuições de
Barthes e Dubois, por exemplo, tanto do ponto de vista mais ontológico, quanto no que diz
respeito à relação imagem e texto proposta em “A Mensagem Fotográfica”.
O que buscamos, a partir de agora, é pensar a operacionalização da AD no estudo da
publicidade, de maneira que se tome a imagem fotográfica a partir de sua natureza plástica,
sua materialidade, sem submetê-la ao verbal. Para trabalhar nessa direção, consideramos
que o processo de significação nos remete, necessariamente, ao sistema produtivo que faz
ser o discurso, que o origina. A matéria significante propriamente não é um lugar de sentido
(VERÓN, 1980, p.205), ou seja, o texto não encerra a sua significação, mas apenas fornece ao
analista pistas para a reconstituição das condições de produção que estão em sua gênese.
Considerando a matéria significante enquanto produto de uma ação, a análise discursiva afasta-se de um “em si” do texto e busca aproximar-se de sua produção. Trata-se de um
deslocamento que estabelece relações entre a matéria significante e o contexto de origem.
Temos, assim, dois polos fundamentais, a partir dos quais as relações se estabelecem: enun-
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ciado e enunciação. O enunciado31 indica, nessa perspectiva, o produto de um ato de enunciação (MAINGUENEAU, 1998, p.54). De maneira mais precisa, Mikhail Bakhtin afirma esse
caráter de ato, de ação, do enunciado ao entendê-lo a partir da
alternância dos sujeitos falantes, ou seja, pela alternância dos locutores.
Todo enunciado – desde a breve réplica (monolexemática) até o romance
ou o científico – comporta um começo absoluto e um fim absoluto: antes
do seu início, há os enunciados dos outros, depois de seu fim, há os enunciados-respostas dos outros... (BAKHTIN, 1997, p. 294).

O conceito de enunciação corresponde à “colocação em funcionamento da língua por
um ato individual de utilização” (BENVENISTE, 1999, p.83). A enunciação, de acordo com
Emile Benveniste, instaura, de imediato, um primeiro parâmetro indispensável: o seu locutor. Antes da enunciação a língua não é nada além de algo possível (mas não concretizado),
que só se encarna no mundo, torna-se discurso, a partir de um ato de apropriação da língua,
por parte do locutor. Tal ato de apropriação, que institui necessariamente a figura do locutor, em seguida, quase que ao mesmo tempo, instaura a ideia de um outro ao qual se dirige
o discurso – trata-se do caráter alocutório da enunciação, da relação entre enunciador e coenunciador, que pode ser mais ou menos explícita no discurso, uma vez que a presença do
outro na enunciação é passível de assumir diversas formas e graus.
A enunciação é, com isso, a manifestação social da linguagem em discurso; é da ordem do acontecimento e do momentâneo. Deve ser tomada enquanto acontecimento porque a enunciação é o exercício concreto da linguagem, inscrito em contexto histórico e ideológico específicos, que orientam o enunciador em seu exercício de apropriação da linguagem, ao mesmo tempo em que o situa no interior do discurso, em sua condição de sujeito
historicamente determinado. Tem caráter momentâneo porque a enunciação é singular, não
se repete, uma vez que não é possível a reprodução de todos os seus elementos.
Embora Benveniste nos apresente seu “aparelho formal da enunciação” a partir do
estudo do signo linguístico, para a ADS, a imagem, até mesmo aquela que se apresenta como sistema semiótico puro, não sincrético, deve ser considerada como discurso – o caráter
icônico da imagem fotográfica, por exemplo, é tomado pela AD como efeito de sentido (PIN31

Como afirmam CHARAUDEAU, P.; MAINGUENEAU (1998), o conceito de enunciado adquire a devida precisão
apenas quando posto em oposição a outra noção. Geralmente, opõe-se à ideia de enunciação, conforme trabalho acima, ou se opõe aos conceitos de frase, texto ou discurso.
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TO, 1999, p.33). Isto posto, julgamos importante destacar algumas características da enunciação a partir de uma perspectiva discursiva.

2.2.1 O mito da unicidade do sujeito

Mesmo quando se trata dos discursos que têm como suporte os meios de comunicação, o conceito de enunciação implica a ideia de interatividade e a presença do outro, como
nos mostrou Benveniste. Em paralelo, a compreensão de que o autor empírico do texto é o
único responsável pelo que se diz e está na origem do discurso é uma ilusão, um efeito ideológico tal como destacou Louis Althusser, a respeito da transparência da linguagem:

[...] Como todas as evidências, incluindo as que fazem com que uma palavra
‘designe uma coisa’ ou ‘possua uma significação’ (portanto incluindo as evidências da ‘transparência’ da linguagem), esta ‘evidência’ de que eu e você
somos sujeitos – e que esse facto não constitui problema – é um efeito ideológico, o efeito ideológico elementar (1974, p.95. Grifos do autor).

A evidência do sentido, como aponta Althusser, e a evidência do sujeito – ou, colocado de outro modo, o apagamento da complexidade do sentido e da condição de assujeitamento – constituem um efeito ideológico a que todos estão submetidos, o que nos leva a
entender que a enunciação não é de responsabilidade exclusiva do indivíduo falante. Ao
enunciar, o sujeito é atravessado pelo inconsciente e pelas coerções históricas e ideológicas,
de maneira que o dito (ou o mostrado) é sempre composto pelo cruzamento de outras vozes, outros discursos, compondo a trama que forma a semiose social, sempre múltipla e heterogênea. A noção de heterogeneidade mostrada indica a presença de outros textos no
interior do discurso, de maneira que o leitor pode identificar a relação entre o discurso presente e aquele resgatado, trazido à tona – as formas marcadas de heterogeneidade mostrada incluem aquelas dadas por índices textuais diversos, como nos casos do discurso indireto,
em que o locutor se ocupa em “traduzir” as palavras do outro, e do discurso direto, no qual
o locutor dá espaço à fala do outro dentro do seu próprio discurso, operando como simples
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porta-voz (ALTHIER-REVUZ, 2004, p.12). Já as formas não marcadas de heterogeneidade
mostrada dependem do conhecimento do leitor e podem se apresentar em forma de discurso livre indireto: ironia, estereótipo, pastiche, imitação, antífrase e alusão, por exemplo32.
A heterogeneidade constitutiva está além da presença identificável do outro no discurso, chegando, como afirma Jacqueline Althier-Revuz, “à presença do outro – às palavras
dos outros, às outras palavras – em toda parte sempre presentes no discurso, não dependendo de uma abordagem linguística” (2004, p.21). São fragmentos, não necessariamente
passíveis de identificação e/ou reconstituição, que estão fora do domínio do linguístico e
vinculados a implicações históricas e culturais. Ou seja, pertencem às condições de produção
que determinam a atuação dos sujeitos no interior da rede semiótica.
A partir da percepção da presença do outro, de outras vozes, de uma heterogeneidade mostrada no discurso e, por outro lado, a partir de uma compreensão de discurso como
uma trama multidimensional, necessariamente atravessada por uma heterogeneidade constitutiva, torna-se importante distinguirmos o autor empírico daquele denominado sujeito do
enunciado. O autor empírico é, geralmente, aquele que executa o ato enunciativo, responsável pela expressão física do texto – é o elemento concreto, o indivíduo de carne e osso. É
comum que o autor empírico coincida com o sujeito do enunciado, sobretudo quando se
trata da conversa cotidiana. Já o sujeito do enunciado – também referido como emissor,
locutor ou narrador – é a instância abstrata que assume o dito, que está representado pelo
“eu” no discurso verbal e é tomado como o responsável do enunciado (PINTO, 1999, p.29).
A distinção entre o emissor e enunciador é fundamental nos casos em que o “eu” do
discurso, o sujeito do enunciado, formula diversas posições discursivas e representações,
com as quais, a depender do seu interesse, o emissor empírico se identifica ou não. Esse
conjunto de posicionamentos discursivos (ou enunciadores) e representações a que o emissor quer se vincular delineia sua imagem, sua visão de mundo ou lugar de enunciação que
pretende ocupar no interior do discurso, de acordo com Benveniste, é denominado sujeito
da enunciação (PINTO, 1999). Por outro lado, ao elaborar sua imagem, o sujeito da enunciação, o autor empírico institui o outro no interior da relação, que, numa dimensão discursiva,
32

O conceito de heterogeneidade enunciativa e suas duas modalidades (mostrada e constitutiva) relaciona-se
com as ideias de polifonia e dialogismo, trabalhadas por Mikhail Bakhtin. Para outros autores, a heterogeneidade recebe a denominação de intertextualidade (PINTO, 1999).
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corresponde à figura do coenunciador – “a linguagem põe e supõe o outro” (BENVENISTE,
1999, p.95).
O ato de apropriação da linguagem que define a enunciação, em Benveniste, acaba
por posicionar o emissor como elemento da enunciação, através de índices e procedimentos
específicos e, ao fazê-lo, institui o sujeito da enunciação – imagem de si, representações e
concepção de mundo –, ao mesmo tempo em que interpela o coenunciador, que, ao aderir à
proposta do sujeito da enunciação, ao se identificar com ela, assume a figura do sujeito falado – ou destinatário, ou ainda leitor modelo (PINTO, 1999, p.32). Juntamente com as figuras
de sujeito da enunciação e sujeito falado – ou seja, esse jogo de papéis que os indivíduos
falantes assumem através dos discursos, o dispositivo da enunciação abarca a relação que se
cria entre enunciadores e coenunciadores. Trata-se de um conjunto de fatores bastante significativos na constituição das relações entre marca e leitores/consumidores, no discurso
publicitário contemporâneo.

2.2.2 A partir da enunciação o enunciado se refere ao mundo

O uso da língua coloca o indivíduo falando no interior do discurso – ao mesmo tempo
em que usa a linguagem, o emissor empírico (ou sujeito falante) constitui-se enquanto sujeito. Assim, o exercício da linguagem abarca uma série de mecanismos de referência ao mundo, uma série de ancoragens, entre as quais a transformação do indivíduo falante em sujeito
– as marcas de pessoa, que instauram de imediato a relação “eu-tu” é um desses mecanismos de ancoragem necessários ao processo de enunciação. Em seguida, pode-se falar das
relações de espaço e exposição, representadas pelos pronomes demonstrativos da língua.
Por último, as marcas temporais, que partem sempre de um presente da enunciação, como
afirma Benveniste (1999).
Tais instâncias de fixação do discurso no mundo a partir do ato de enunciação – relações de pessoa, espaço e tempo – são instituídas na e pela enunciação. Ou seja, não se trata
de tomar os termos que exercem tais funções em sua lógica de classes linguísticas. Nessa
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perspectiva, o caráter de singularidade do ato enunciativo é explícito, de maneira que tais
termos só adquirem sentido no conjunto de relações que se estabelecem em cada enunciação. Termos como “eu”, “tu”, “aqui” e “este” e as diversas variações verbais que indicam a
temporalidade têm seu sentido viabilizado a partir de cada enunciação, sempre assumindo
novas posições a cada novo exercício da linguagem (BENVENISTE, 1999, p.86).
A partir, então, dos múltiplos empregos dos mecanismos de referência ao mundo – o
processo de ancoragem das instâncias de pessoa, espaço e tempo –, o enunciado pode adquirir uma infinidade de formas discursivas, que impactam diretamente sobre a constituição
do sujeito da enunciação e do sujeito falado e podem influenciar a relação que se estabelece
entre enunciador e coenunciador, como afirma Verón: “em cada uma dessas estruturas
enunciativas, aquele que fala (enunciador) constrói um ‘lugar’ para ele mesmo, ‘posicionando’ o destinatário de uma certa maneira, e estabelece, assim, uma relação entre essas duas
categorias” (1985, p.66. Grifos do autor). Nesse sentido, um enunciado simples – “João está
no trabalho”, por exemplo – pode assumir variadas modalizações, indicando diferentes relações entre enunciador e coenunciador (VERÓN, 1985):
a. João está no trabalho. Trata-se do caso mais simples de mobilização de um enunciado. De maneira impessoal e absoluta, o enunciador e coenunciador colocam-se
à distância, havendo o mínimo de interação entre eles.
b. Eu creio que João está no trabalho. Nesse caso, a partir da apropriação que faz da
língua, o enunciador assume um posicionamento incerto, compartilhando com o
coenunciador a sua dúvida.
c. Sabemos que João está no trabalho. A partir do verbo flexionado em primeira
pessoa do plural (há nesse caso a elipse do sujeito “nós”), o enunciador implica o
coenunciador em sua fala, procurando apoio, solidariedade para o que diz.
Como se pode ver, o enunciado assume modalizações diversas, de acordo com as diversas manipulações dos mecanismos de ancoragem dêitica, o que nos permite situar, de
maneira simplificada, enunciado e enunciação em paralelo com as ideias de conteúdo e forma (VERÓN, 1985, p.66). Certamente que os exemplos acima são bastante simples, mas os
mecanismos apresentados se manifestam em outros gêneros de discurso mais complexos,
estabelecendo o posicionamento de enunciador e coenunciador. Trata-se de um conjunto de
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fatores significativos na constituição das relações entre marca e leitores/consumidores,
através do discurso publicitário contemporâneo, como se pode ver nos dois exemplos a seguir – peças feitas pela agência JW Thompson para produtos da Ford.
Na figura 1, temos uma peça impressa para revista, em página dupla. O produto
anunciado é o utilitário Courier Sport. No anúncio há, à esquerda, a imagem, em grande plano33, do atleta Carlos Burle, praticante de surf e especializado em ondas grandes. Ocupando
a parte central e direita do espaço, aparentando estar em segundo plano em relação à figura
humana, temos um Ford Courier Sport na areia da praia, com o mar no plano de fundo. Na
parte inferior direita do anúncio há um conjunto de três pequenas imagens, lado a lado, em
que a imagem da esquerda e do centro mostram detalhes do veículo (suspensão traseira e
motor) e a imagem da direita apresenta a marca Ford dentro do texto “Pick up Ford raça
forte”.

Figura 1 – Anúncio Courier Sport

Fonte: Website da Ford. Disponível em: <http://www. ford.com>. Acessado em: 3 out. 2003

33

Grande plano, segundo Jorge Pedro Sousa (2004, p.68), é um tipo de plano bem fechado que objetiva enfatizar particularidades como, por exemplo, um rosto ou um objeto.
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Em relação ao texto verbal da peça, temos, no canto superior direito, o seguinte título: “Courier Sport uma série limitada para quem não tem limites”. Na parte inferior da página esquerda, há o seguinte subtítulo “É muito fácil surfar sem crowd34: é só cair num mar
com ondas de 30 pés”. Logo abaixo do subtítulo, em uma tipologia menor, a identificação da
figura humana: “Carlos Burle. Campeão mundial de ondas grandes”. Na parte inferior da
página direita, logo acima das três pequenas imagens de detalhes, o seguinte corpo de texto:
“Courier Sport. Ar-condicionado de série. Direção hidráulica de série. Nova grade cromada.
Novas rodas de liga leve. Acabamento interno exclusivo. Pára-choques na cor do veículo.
Espelhos retrovisores externos com lentes azuis. Maior altura livre do solo. Motor Zetec RoCam 1.6. Protetor de caçamba”.
De acordo com Jorge S. Martins (1997), o título tem, entre outros, os objetivos de
atrair a atenção do leitor e despertar seu interesse para o que a peça informa. Trata-se, nesse caso, de um título indireto, “...destinado a fazer o leitor pensar, despertando-lhe curiosidade pela leitura do texto, ou interessando-o por algum benefício do produto...” (1997,
p.123), já que a afirmação “uma série limitada para quem não tem limites” instiga no leitor a
curiosidade para saber qual a ideia envolvida na relação de oposição entre algo limitado
(nesse caso, o carro) e algo sem limites (nesse caso, um grupo restrito de pessoas). No título,
fica clara a instituição de uma espécie de desafio e intimidação, uma vez que o enunciador
coloca um jogo de exclusão ao afirmar que a Courier Sport é uma série limitada – ou seja,
um veículo que não será fabricado por um tempo indefinido e numa quantidade inespecífica
– e destinada a apenas um grupo de consumidores: “quem não tem limites”.
O subtítulo geralmente cumpre a função de complementar e explicar o título, ou
mesmo respondê-lo (MARTINS, 1997, p.126). Nesse caso, de maneira indireta, o subtítulo
explica a ideia expressa no título quanto ao grupo de pessoas que não têm limites, aquelas a
quem se destina o Courier Sport. Através de um jogo de ironia, o enunciador mantém a intimidação e o desafio: ele afirma que é “fácil surfar sem crowd”. Basta, para isso, que a pessoa
entre num mar com ondas muito grandes. Ao mesmo tempo em que o enunciador afirma
ser fácil não ter problemas com excesso de pessoas no mar durante a prática do surf, ele
afirma que basta entrar num mar com ondas de aproximadamente 30 pés – o que por si só
34

O substantivo crowd significa, em inglês, “multidão, grupo” e é usado pelos praticantes do surf para fazer
referência ao mar com muitos praticantes do esporte, o que cria dificuldades para a sua prática.
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não é algo comum, até mesmo entre os praticantes avançados do esporte. Aí está explicada
a ideia de pessoas sem limites: pessoas dispostas a enfrentar um mar com ondas gigantes. Aí
está a ironia: isso não é fácil; isso é arriscado; isso não é para qualquer pessoa, mas somente
para um grupo restrito de praticantes do esporte.
No corpo de texto localizado na parte inferior da página direita, são apresentados detalhes técnicos do veículo, de uma maneira bem característica: não há verbos ou construções frasais, nem mesmo uma redação comum de retorno à ideia central (MARTINS, 1997,
p.127). O enunciador posiciona-se de maneira técnica e, com extrema objetividade, enumera itens concretos, palpáveis e facilmente constatáveis, como ar-condicionado, tipo de motor
e altura do veículo em relação ao solo. Percebe-se, assim, que esse fragmento não apresenta
o mesmo tipo de enunciador que os outros dois fragmentos – título e subtítulo –, mas atua
no sentido de fundamentar de maneira técnica as afirmações referentes à ideia de algo exclusivo e diferenciado.
Por fim, a assinatura que acompanha a linha de pick-ups Ford – “raça forte” – reforça
o conjunto de valores relacionados ao produto. As características de coragem, força e ímpeto mobilizadas no título, no subtítulo e na relação destes com o jogo de imagens se afinam
com a ideia de um grupo forte, que se destaca entre os demais, mas sem ser totalmente
diferente dos outros integrantes do todo, como se vê nas raças de animais, por exemplo.
Dessa maneira, o enunciador constituído no interior do discurso pelos mecanismos
de enunciação relativos aos elementos verbais do texto atua através da ironia e da intimidação. Ao mesmo tempo, o enunciador recorre a um modo objetivo, frio e direto ao apresentar questões mais técnicas do produto, a fim de fundamentar, ao menos em parte, a singularidade do Courier Sport. Temos, assim, um sujeito da enunciação – ou seja, a imagem que o
enunciador constitui para si – que assume uma posição de superioridade ao intimidar e desafiar o leitor com a afirmação de que o produto não foi projetado para qualquer indivíduo.
Alinhada a essa postura desafiadora, o enunciador também exclui pela linguagem e instaura
mais uma dimensão da ideia de um grupo seleto ao fazer referências muito específicas a
uma determinada prática esportiva:
 O uso do termo “crowd”, que poderia ser facilmente substituído pelo seu correlato ou expressão equivalente em língua portuguesa, cria uma espécie de diálogo
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fechado, já que usa um jargão do esporte – tal uso de termos próprios a um grupo,
ao mesmo tempo em que exclui aqueles que não dominam o jargão (já que a simples tradução de dicionário não expressaria a ideia de maneira completa), reforça
a sensação de pertencimento a um grupo social específico.
 A indicação do tamanho das ondas do mar em pés, unidade de medida não muito
usual no Brasil, reforça a ideia de grupo social específico, já que é a unidade de
medida com que os praticantes de surf e os textos especializados no assunto indicam o tamanho das ondas. Para um leitor que não domina esse repertório, seria
improvável, apenas pela leitura despretensiosa do anúncio, ter ideia do tamanho
das ondas e da dificuldade que é surfar em tais condições.
Com isso, vê-se que o discurso da peça em análise dialoga com outros textos, de maneira interdiscursiva. Temos em funcionamento a heterogeneidade constitutiva, a presença
de textos outros no interior do discurso publicitário, diluídos na trama da semiose social.
Não se trata de fazer referência a esse ou àquele texto, mas de localizar a presença de fragmentos dos quais não se pode resgatar a origem exata, mas que, de alguma forma, produzem efeitos de sentido através da rede de relações que forma.
O sujeito da enunciação, além de se colocar como superior, coloca-se como especialista e objetivo. Não se trata de um enunciador pedagógico, nos moldes propostos por Verón
(1985), mas de um enunciador distante e objetivo, que apenas faz uma fria enumeração de
itens técnicos do automóvel através de um texto organizado em tópicos, disposto em forma
de parágrafo; esse enunciador objetivo confere ao discurso e ao sujeito da enunciação um
caráter de verdade e impessoalidade, uma vez que não há modalizações, nem mesmo verbos que formam orações.
Tal constituição discursiva instala um coenunciador que se identifica com esse ordenamento proposto pelo enunciador baseado na intimidação, no desafio, e que encontra seu
lugar no interior do discurso a partir da sensação de pertencimento ao grupo dos que compartilham a cultura do surf. O sujeito falado é, então, aquele que se sente convocado pela
estrutura da ironia, pelo desafio insinuado e que, de algum modo, sente que também é um
indivíduo que “não tem limites”, que admira a figura do atleta Carlos Burle como um surfista
especializado em ondas grandes, que vê no texto verbal (e também no não verbal, como
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falaremos mais adiante) sua forma de falar pelo uso dos jargões e, que, mesmo sem racionalizar, sente a intertextualidade presente na trama do discurso através da retomada de outros
textos que lhe são familiares. O sujeito falado do anúncio e também o sujeito da enunciação
são aqueles que aderem ao grupo, que incorporam os valores de pertença suscitados pelo e
no discurso do Courier Sport, que se percebem dentro do conjunto de valores, que se sentem mobilizados de maneira positiva pela ideia de mundo proposta pelo sujeito da enunciação, na qual coragem, força e ímpeto – encarnados na cultura do surf – são reificados.
A identificação que o emissor pode estabelecer com os enunciadores presentes dentro do discurso está relacionada aos seus interesses argumentativos (PINTO, 1999, p.30),
que, no caso da comunicação publicitária, envolve ainda a projeção que se faz do sujeito
falado e suas relações com leitor empírico. Dessa forma, o sujeito da enunciação, sujeito
falado e todo o dispositivo de enunciação podem variar, ainda que se tenha o mesmo anunciante.
Na figura 2 temos mais uma peça da montadora de automóveis Ford, mas o produto
anunciado é outro, o que implica um outro potencial consumidor e, consequentemente, a
mobilização de outras estratégias enunciativas.
Trata-se de um anúncio impresso para revista, com formato página dupla. Nessa peça
há, na página esquerda, uma imagem em preto e branco de um homem dentro de um cafezal, em um plano de conjunto. Na mesma página, em sua parte superior, sobre o céu, há um
texto que, mesmo não apresentando a estrutura de um título, está localizado no ponto em
que geralmente se encontra o título: “Gustavo Arruda. Ribeirão Preto, SP. Planta e colhe café
e cana-de-açúcar. Mas diz que o que esse chão deu de melhor foram dois filhos que também
têm paixão pela terra”. Na página direita, temos a fotografia da pick-up F-250 isolada em um
fundo neutro, ocupando quase todo o espaço. Na parte inferior, uma imagem horizontal em
que se veem três carros da linha de pick-ups da Ford e, no canto inferior direito, há a marca
do fabricante dentro da assinatura: “Pick-up Ford raça forte”. Na parte superior, há o texto
“Ford F-250. Inspirada no que o campo tem de mais forte”.
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Figura 2 – anúncio F-250

Fonte: Website da Ford. Disponível em: <http://www.ford.com>. Acessado em: 3 out. 2003

Ainda que o produto anunciado nessa peça seja diferente daquele da figura 1, percebe-se um elemento em comum em relação à estrutura enunciativa: ambos trabalham com
um personagem real, que empresta suas características ao produto e à marca. Não se trata
de uma estratégia de comunicação testemunhal nos moldes convencionais, já que não há
um testemunho em relação ao produto e nem a demonstração ou comprovação de um fato
(LUPETTI, 2000, p.108). Enquanto na figura 1 se vê a imagem da pessoa, sua identificação
verbal e a breve indicação de que se trata de um campeão de surf, ficando para o leitor o
resgate da rede interdiscursiva que permite associar ao Courier Sport os valores que são
convenientes ao emissor, na figura 2 se vê, a partir do texto que está na parte superior da
página esquerda, a constituição de um enunciador impessoal e objetivo, que apresenta as
características do personagem “real”, selecionando aquilo que é adequado à constituição da
sua relação com o coenunciador.
A primeira linha do texto, destacada em negrito, traz “Gustavo Arruda. Ribeirão Preto, SP”. Percebe-se o distanciamento do enunciador, sua postura informativa, dando fixações referentes às instâncias de pessoa e espaço. O nome encontra-se separado da localização por um ponto e a informação da cidade está separada da abreviação do estado por uma
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vírgula – trata-se de uma redação econômica e objetiva, que tem seu destaque pelo uso do
negrito. Na linha seguinte, mantendo o posicionamento impessoal, o enunciador usa os verbos no tempo presente e em terceira pessoa do singular ao se referir à atividade do personagem: “Planta e colhe café e cana-de-açúcar”. Novamente se vê um elemento em comum
entre as peças das figuras 1 e 2: o enunciador coloca em relevo informações sobre a profissão do personagem. Em seguida, iniciando o período com a conjunção adversativa “mas” – o
que não seria obrigatório, já que as duas afirmações não apresentam conteúdos necessariamente opostos – o enunciador fala: “Mas diz que o que esse chão deu de melhor foram
dois filhos que também têm paixão pela terra”. Novamente vemos o uso do verbo no presente, impondo uma ideia de acontecimento imediato, e o uso da terceira pessoa do singular, dando ênfase a uma postura objetiva e distante. Nesse fragmento, o enunciador reifica a
paternidade e os valores vinculados à ideia de família, assim como enaltece o respeito ao
campo, à terra, em oposição à ideia de vida urbana – ou seja, a constituição da visão de
mundo e as representações caras ao sujeito da enunciação.
Na página direita do anúncio, o texto verbal faz a relação entre o personagem Gustavo Arruda (juntamente com todos os elementos de sentido que gravitam ao seu redor) e o
produto anunciado. Nesse texto também é usado o mesmo de tipo de enunciador: objetivo
e distante, mesmo ao falar de um assunto mais subjetivo. Na primeira linha se vê o nome do
veículo – Ford F-250 – que está separado do restante do texto por um ponto, o que provoca
uma pausa mais contundente. Em seguida, na segunda e terceira linhas, temos “Inspirada no
que o campo tem de mais forte” – novamente o uso de verbo no tempo presente e uso de
terceira pessoa do singular. O enunciador afirma que o veículo é inspirado em valores ligados ao campo e visto como aquilo “que o campo tem de mais forte”. Há um retorno aos valores reificados no texto da página esquerda e fica implícito que há outros valores tidos como fracos ou desprovidos de importância, postos de lado, apagados como algo não significativo na cultura do campo.
Temos, assim, um sujeito da enunciação que se posiciona como impessoal e objetivo.
Ele articula o discurso de maneira a reivindicar para si a voz da verdade, uma vez que traz
para o interior do discurso um personagem “real”, ou ao menos que parece ser real. Além
disso, para falar do personagem, o enunciador usa um texto direto e impõe um distancia-
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mento, buscando quase uma postura de isenção. Em paralelo, temos a criação de representações vinculadas ao campo, ao trabalho no campo, aos valores da terra, da família e da paternidade – todas positivamente valorizadas. O coenunciador, ao se identificar com esse
posicionamento assumido como sujeito da enunciação e com a imagem de mundo proposta
pelo enunciador, adere à relação posta em circulação pelo discurso da publicidade, que, no
anúncio, está sintetizada na assinatura da linha de pick-ups Ford: “raça forte”.
Colocando lado a lado as duas peças analisadas, percebemos que um mesmo anunciante – ou seja, um mesmo emissor –, que anima uma mesma marca de automóveis, pode
assumir variados enunciadores, pode formular variados sujeitos da enunciação, a depender
dos seus objetivos argumentativos. A comparação proposta nos permite distinguir a importância da separação conceitual das figuras do emissor empírico e do enunciador, sobretudo
nesse caso, pois se trata do mesmo anunciante, da mesma agência de publicidade e de dois
produtos que guardam relações estreitas – ambos são pick-ups –, mas que são destinados a
públicos muito diferentes.
No primeiro caso, temos um enunciador que desafia, intimida e age pela ironia. No
segundo caso, temos um enunciador distante e que preza pela objetividade. Nos dois casos,
uma estratégia de comunicação semelhante: tomam-se emprestados de personagens reais
características e valores que são agregados aos produtos. No primeiro anúncio há um sujeito
da enunciação jovial, moderno, esportista, impetuoso e que não se intimida diante de um
mar com ondas com mais de 30 pés. No segundo anúncio, há um sujeito da enunciação não
tão jovem, tradicional, apegado ao campo e à cultural rural, que valoriza a família, os filhos e
o trabalho. Apesar das diferenças, ambos são fortes, corajosos e constituem um grupo, uma
raça, quase um clã em torno de valores e representações bem determinados, postos em
discurso pela linha de pick-ups Ford, num plano mais geral, e pelos produtos anunciados,
num plano mais específico.
Nos dois anúncios discutidos acima, as marcas que definem as aproximações e os distanciamentos entre os dois sujeitos de enunciação e os dois sujeitos falados não se encontram apenas nos textos verbais discutidos – o dispositivo de enunciação também se manifesta na imagem. Noções como heterogeneidade, interdiscursividade, dialogismo e a constituição das figuras de enunciador e coenunciador no interior dos discursos, que originariamente
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vinculam-se aos estudos dos textos verbais, são também aplicáveis à análise da imagem. A
propósito disso, Pinto (1999) nos fala das relações intertextuais entre a pintura e imagens
contemporâneas, tais como a produção fotográfica para imprensa e para publicidade – tais
relações têm origem, entre outros fatores, no desenvolvimento histórico da fotografia, que
passa a cumprir o papel social destinado à pintura no que se refere à produção de retrato.
Essa substituição de suporte e técnica na produção do retrato é tão expressiva no século XIX
que muitos pintores trocaram o pincel e a tinta à óleo pelo aparato fotográfico, promovendo, assim, um diálogo entre as técnicas empregadas na pintura e as técnicas fotográficas,
conforme já comentado neste capítulo.
As manifestações de heterogeneidade e as constantes conexões dialógicas entre
imagens já haviam sido apontadas por Roland Barthes, na década de 1960, em relação à fotografia na imprensa e na publicidade35, dentro de seus “procedimentos de conotação”
(BARTHES, 1990, p.15). Caracterizados como uma mensagem segunda, que é construída a
partir do análogo fotográfico, a mensagem denotativa, os processos de conotação fotográfica envolvem as diversas etapas de elaboração da imagem – seleção de imagens, processamento técnico, organização interna da cena e do enquadramento, composição da página
e/ou da peça gráfica – e são divididos por Barthes em seis tipos: trucagem, pose, objetos,
fotogenia, estetismo e sintaxe. De acordo com Joly (1996, p.50), o método de Barthes intenta saber se a significação na imagem fotográfica opera com símbolos e, para isso, o semiólogo parte da noção binária de signo, proposta por Saussure, em busca de relações estáveis
entre significantes e significados. No entanto, Barthes sabe que o caráter fortemente denotativo e objetivo da imagem fotográfica é uma construção social, vinculada a condições de
produção e de reconhecimento específicas:

A conotação não se deixa apreender imediatamente ao nível da produção e
da recepção da mensagem: por um lado, uma fotografia jornalística é um
objeto trabalhado, escolhido, composto, construído, tratado segundo normas profissionais, estéticas e ideológicas, que são outros tantos fatores de
conotação; por outro lado, essa mesma fotografia não é percebida e recebida, é lida, vinculada, mais ou menos conscientemente, pelo público que a
consome, a uma reserva tradicional de signos. (BARTHES, 1990, p.14)
35

Referimo-nos aos dois artigos já comentados neste capítulo: “A Mensagem Fotográfica”, publicado em 1961,
e “A Retórica da Imagem”, publicado em 1964.
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Os procedimentos de conotação elencados por Barthes são amplamente empregados
na imagem fotográfica presente no discurso publicitário. No entanto, dois estão diretamente
ligadas ao dispositivo da enunciação, a saber, pose e objetos.
 Pose: para o semiólogo, determinadas poses assumidas pelos indivíduos em cena
carregam um conjunto de sentidos já cristalizados na cultura. A pose não é um
procedimento estritamente fotográfico, mas ela é considerada por Barthes em
função do seu amplo uso, baseados na formação de estereótipos visuais que remontam à pintura e ao teatro bem mais antigos, por exemplo – são relações interdiscursivas que podem ser exploradas pelos produtores da imagem no momento de sua captação, ou podem resultar de um processo de seleção e escolha da fotografia mais adequada.
 Objetos: como o próprio Barthes aponta, trata-se da “pose dos objetos”, já que
tem a mesma estrutura de significação que o procedimento de uso da postura
humana. Nesse caso, o semiólogo refere-se aos objetos dispostos em cena, de
maneira proposital ou não, que têm a mesma carga de sentidos cristalizados –
“...esses objetos são indutores comuns de associações de ideias...” (1990, p.17).
É importante destacar que esses procedimentos só se realizam a partir das projeções
que o emissor empírico faz do seu leitor, do qual se espera a devida identificação, assumindo
o lugar de sujeito falado do discurso. Ambos partilham, então, de maneira mais ou menos
consciente, o mesmo universo de valores. Ou, de outra forma: deve o emissor empírico prever, de maneira sistemática, qual o sujeito da enunciação e sujeito falado mais adequados ao
jogo argumentativo em questão.
Para além dos procedimentos de conotação propostos por Barthes, Pinto (1999) indica que o uso da imagem pode também atuar na constituição do dispositivo enunciativo,
convocando a participação do coenunciador. A partir de estudos sobre a pintura, Pinto
(1999) destaca a construção da perspectiva – com a fixação de pontos de fuga – e a relação
que os personagens da cena mantêm com o leitor através do direcionamento do olhar como
um recurso para convocar o coenunciador numa relação mais direta ou mais distante. Em
relação ao uso da perspectiva, pode-se ter a aproximação de determinados personagens da
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cena em relação ao leitor – o que determina alguns aspectos da relação entre enunciador e
coenunciador – e a instalação de um ponto de vista a partir do qual o leitor é posicionado,
ficando mais abaixo, mais acima ou no mesmo nível da cena – o que também repercute no
posicionamento do enunciador e do coenunciador.
No caso da imagem fotográfica, o uso da perspectiva também está presente, sendo
mais ou menos enfatizada a depender do posicionamento assumido pelo fotógrafo, que pode
destacar ou não linhas de perspectiva, e do tipo de objetiva utilizada, que pode realçar a deformação dos objetos próximos, reforçando a percepção da perspectiva (uso de objetivas com
pequenas distâncias focais, tais como as lentes grande angulares), ou comprimir os elementos
da cena, dando a sensação de estarem todos achatados no mesmo plano (uso de objetivas
com grandes distâncias focais, tais como as teleobjetivas), como destaca Sousa (2004, p.4041).
Além do emprego das objetivas fotográficas no ordenamento das estratégias enunciativas através da perspectiva, é possível estabelecer a relação com o coenunciador a partir
do ângulo de captação da imagem em relação ao solo. De acordo com Sousa (2004, p.68),
pode-se falar em:
 Plano normal: ocorre nas situações em que o eixo da máquina está paralelo ao solo. Esse tipo de tomada agrega conotação de objetividade e relação direta com o
leitor, como se pode ver na imagem fotográfica do elemento humano na figura 1,
em que o personagem está no mesmo nível em relação ao coenunciador, que é aí
situado numa relação direta com o enunciador, reforçando a posição de sujeito da
enunciação direto e objetivo.
 Plano picado: ocorre nos casos em que a imagem é produzida de cima para baixo,
ou seja, o produtor da imagem está num ponto mais elevado em relação ao objeto
fotografado. Em geral, conota pouca importância do objeto ou da pessoa mostrada, enquanto valoriza e fortalece a posição do coenunciador, ou garante ao leitor
a sensação de estar espreitando e/ou tendo acesso privilegiado a determinada situação.
 Plano contrapicado: ocorre nas situações em que a imagem é captada de baixo
para cima – quando o produtor da imagem está num ponto mais baixo em relação
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ao elemento fotografado. Esse plano é comumente usado para conotar superioridade e força do objeto fotografado, sobretudo quando se trata da figura humana.
Em contrapartida, o enunciador é colocado numa situação de redução, de constrangimento em relação ao enunciador – há, assim, a valorização do elemento
mostrado e/ou do enunciador. Tal recurso, bem comum na comunicação publicitária, é sutilmente empregado na imagem da pick-up F-250, no anúncio da figura 2:
o veículo está colocado num ponto levemente acima do fotógrafo, de maneira que
se pode ver a parte interna do teto da cabine do carro. Trata-se de um leve plano
contrapicado, que resulta num reforço da relação entre enunciador e coenunciador dentro do discurso em análise. E mais: possivelmente a imagem foi produzida
com uma objetiva de curta distância focal, a fim de provocar uma leve distorção
na dianteira da pick-up, contribuindo para essa sensação de imponência do automóvel.
Por outro lado, como dito anteriormente, o direcionamento do olhar dos personagens da imagem também pode operar como recurso enunciativo. A esse propósito Pinto
(1999, p.37-39) também recorre a relações interdiscursivas entre fotografia e pintura, a fim
de fundamentar esse efeito de sentido dentro do processo histórico da visualidade. Dessa
maneira, o olhar do personagem direcionado ao leitor implica numa interpelação do coenunciador de forma mais direta, mais contundente – o que é bem comum no discurso publicitário, que busca quase sempre uma relação direta não apenas no texto verbal, a partir da
do jogo “eu-você”, mas também com o uso da imagem, a partir de olhar fixado no leitor.
Tal é o que ocorre na fotografia do surfista Carlos Burle, na figura 1, em que, enfatizando a postura de um enunciador direto e desafiador, a imagem traz o elemento humano
que olha diretamente para o coenunciador, reforçando a intimidação e impondo seu posicionamento no interior do discurso. Na figura 2, há o emprego do mesmo recurso, mas o impacto é bem mais sutil, em consonância com a postura que o enunciador propõe no texto
verbal: mais sóbrio, distante e frio, buscando despertar efeito de verdade e objetividade.
Isso é resultado de um plano mais distante – enquanto na figura 1 é usado um plano próxi-
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mo, na figura 2 há a utilização de um plano de conjunto36, que afasta mais o elemento humano fotografado, impondo, assim, maior distanciamento em relação ao coenunciador.
Conforme já foi destacado, as ideias de Pinto (1999) para se pensar o dispositivo de
enunciação na imagem partem de conceitos caros à ADS – heterogeneidades, interdiscurso e
dialogismo, por exemplo. Compreendendo o fenômeno da linguagem a partir dessas noções,
entende-se que a trama que compõe a semiose social se desenvolve não a partir da realidade
propriamente, mas a partir sempre de outros discursos (FIORIN, 1999, p.15), como propõe Bakhtin:
O próprio locutor como tal é, em certo grau, um respondente, pois não é o
primeiro locutor, que rompe pela primeira vez o eterno silêncio de um
mundo mudo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que utiliza, mas também a existência dos enunciados anteriores – emanantes dele
mesmo ou do outro – aos quais seu próprio enunciado está vinculado por
algum tipo de relação (fundamenta-se neles, polemiza com eles), pura e
simplesmente ele já os supõe conhecidos do ouvinte. Cada enunciado é um
elo da cadeia muito complexa de outros enunciados. (1997, p.291)

Embora seja possível avaliar a imagem em sua dimensão enunciativa a partir dos
conceitos propostos acima, entende-se que são noções que explicam o funcionamento geral
do uso das linguagens, conceitos que oferecem fundamentos para a compreensão da enunciação, da semiose e da discursividade. Ir mais além, buscar as “estruturas linguísticas que
estão subterrâneas à obra, na própria imagem”, como propõe Christian Metz (1973, p.9),
tem seus limites e deve ser uma empreitada cuidadosa, a fim de não se perder as especificidades da matéria não verbal. Dessa maneira, entendendo que não se pode submeter a imagem a uma compreensão fundada apenas em princípios próprios do texto verbal, acreditamos que o modelo analítico da semiótica plástica, aplicado à imagem fotográfica e a elementos não verbais diversos, pode contribuir para o estudo da comunicação publicitária e do
fenômeno das marcas contemporâneas, na perspectiva da ADS, como se discutirá a seguir.

36

De acordo com Sousa (2004, p.68), o plano de conjunto é um pouco menos aberto que o plano geral, o que
permite identificar os agentes da ação e relacioná-los com o ambiente próximo.
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2.3 IMAGEM E SEMIÓTICA GREIMASIANA

A semiótica visual, ou semiótica plástica, assim como a AD, origina-se dos estudos
que tomam como base o texto verbal. Apesar dessa semelhança, a semiótica visual se desenvolveu a partir de uma perspectiva bastante diversa daquela que compõe os fundamentos da ADS: a teoria da significação que estuda as estruturas narrativas, proposta pelo simioticista lituano Algirdas Julien Greimas (PIETROFORTE, 2004).
Partindo do modelo binário de signo delineado por F. Saussure, que se define na interação entre significante e significado, e da oposição relacional entre plano de expressão e
plano de conteúdo, proposta por L. Hjelmslev a partir de sua crítica ao conceito de signo
saussureano (HJELMSLEV, 1980), Greimas elabora sua concepção de semiótica com base,
inicialmente, no estudo do plano de conteúdo – dimensão do texto em que se situa, para o
autor, o percurso gerativo do sentido. É importante destacar, entretanto, que tal modelo
teórico não expressa exatamente o funcionamento real do processo de significação, mas
apresenta uma maneira de explicar a produção do discurso e sua interpretação, de modo
que seja possível evidenciar mais claramente os mecanismos sintáticos e semânticos postos
em funcionamento (FIORIN, 2004, p.44). Na concepção da semiótica narrativa, o sentido é
anterior à produção semiótica – o sentido já está lá, já existe, cabendo à análise explicar seu
funcionamento, tornando mais clara a estrutura que compõe as manifestações da cultura
(DALLERA, 2008, p.156). Ou seja, o exercício da semiótica constitui-se como uma atividade
metalinguística em relação ao conjunto significante estudado (GREIMAS, 1973).
A semiótica greimasiana, também conhecida como semiótica do discurso ou semiótica francesa, é um conjunto teórico fortemente marcado pelo pensamento estruturalista.
Além da concepção binária de signo, é clara a influência do conceito de sistema saussureano
(que indica o valor relacional do signo), assim como se percebe na teoria narrativa de Greimas a importância dos estudos de Vladimir Propp sobre os contos populares russos e a estrutura dos mitos desenvolvida por C. Lévi-Strauss (DALLERA, 2008). Ainda que se caracterize
pelas origens estruturalistas – o que já nos conduz a uma ideia de modelo teórico estanque,
que não valoriza o contexto e a história – os estudos de Greimas não se restringem ao texto,
não isolam o objeto de análise. Amplamente difundido, tal equívoco se baseia em uma fase
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da teoria, por volta dos anos de 1970, em que os avanços mais significativos da semiótica
discursiva ocorriam no nível narrativo da produção de sentido, que se constitui sobretudo a
partir do funcionamento de relações lógicas, desvinculadas das operações de ancoragem
que marcam o nível do discursivo: actorialidade, temporalidade e espacialidade (MATTE;
LARA, 2009). As experiências semióticas da época centravam-se, principalmente, nesse nível
intermediário do percurso gerativo do sentido, que de fato apresenta poucas relações com o
contexto e com a enunciação, uma vez que a tematização e a figurativização – ou seja, o que
garante a singularidade de um texto – saem do centro do debate, dando espaço à estrutura
de operações lógicas, a partir da qual o discurso se institui. No entanto, o nível narrativo é
apenas uma das etapas da geração de sentido que formam a teoria semiótica greimasiana.
De maneira global, para Greimas, a linguagem é a conjunção de duas dimensões diferentes – um elemento do plano de expressão e um elemento do plano de conteúdo (GREIMAS, 1975, p.42) –, caracterizando o funcionamento da semiose. Tal conjunção entre uma
categoria do plano de conteúdo e uma categoria do plano de expressão é denomina relação
semi-simbólica, visto que tal fenômeno é ao mesmo tempo arbitrário e motivado. A semiótica plástica ou visual, constituída como um desdobramento da semiótica do discurso, definese a partir da relação semi-simbólica entre uma forma de conteúdo e uma forma de expressão de natureza plástica (PIETROFORTE, 2004). Se uma fotografia apresenta, por exemplo,
relações entre as áreas de brilho e conteúdos de liberdade e áreas de sombras e conteúdos
de opressão, pode-se afirmar que há aí a presença do semi-simbolismo próprio da semiótica
plástica, uma vez que temos uma categoria semântica “liberdade” vs. “opressão” relacionada com a categoria plástica “brilho” vs. “sombra”.

2.3.1 O percurso gerativo de sentido

O modelo teórico da significação proposto por Greimas explica a produção de sentido
como um processo gerativo que se dá em três níveis – nível fundamental, nível narrativo e
nível discursivo –, partindo de um plano mais simples e, por isso, mais amplo e abstrato, em
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direção a um plano mais complexo, mais específico e concreto (PIETROFORTE, 2004). A fim
de apresentar os elementos fundamentais do percurso gerativo do sentido, tomamos a fábula Os Três Porquinhos:

Era uma vez três porquinhos que saíram da casa de sua mãe. Cada um construiria a sua própria casa. Seguiram caminhos diferentes.
O primeiro porquinho construiu a sua casa com palha. Logo ficou pronta e ele foi
dormir. Chegou um lobo que queria comer o porquinho e disse:
– Abra esta porta ou derrubarei esta casa com um sopro só!
O porquinho não abriu. O lobo soprou e derrubou a casa. O porquinho fugiu.
O segundo porquinho fez a sua casa com galhos de árvore. Logo ficou pronta e ele
foi dormir. Outra vez veio o lobo e disse:
– Porquinho, abra a porta ou vou assoprar e derrubar tudo.
O porquinho não abriu, o lobo assoprou e derrubou a casa. Mas o porquinho fugiu
e se escondeu, e o lobo queria saber: onde se meteu esse porquinho?
O terceiro porquinho construiu a sua casa de tijolos. Para lá foram os seus irmãos e
o lobo também. Mas dessa vez, o lobo soprou até cansar e não derrubou a casa.
Resolveu descer pela chaminé, mas a lareira estava acesa e ele saiu pegando fogo.
O lobo foi embora e os porquinhos ficaram muito felizes morando na casinha de tijolos.

Nessa história infantil, os personagens, todos animais, assumem suas posições a partir do tema da valorização do trabalho em relação ao ócio e à preguiça. Ao saírem da casa da
mãe, os porquinhos vão em busca de suas próprias conquistas, cada um a seu modo, mas
apenas um deles se dedica realmente com afinco à realização do seu projeto, representado,
nesse caso, pela construção da própria casa. Nas aventuras dos porquinhos, aquele que mais
se dedicou, investindo mais tempo e esforço na tarefa, construiu a casa mais segura e foi
premiado ao ser colocado, diante do lobo mau e dos seus outros irmãos, como o mais inteligente, o mais capaz. Tal temática, que envolve a relação entre trabalho e preguiça, na qual o
primeiro é valorizado positivamente, pode ser encontrada em outras histórias, a exemplo da
fábula A Cigarra e a Formiga.
Ao evidenciarmos que entre uma série de textos diferentes há um tema unívoco,
uma dimensão comum a todos, chegamos a um primeiro nível de abstração. A temática em
questão apresenta-se numa narrativa, na qual o sujeito “lobo mau” concorre para unir-se ao
objeto de valor “vida”, encarnado nas figuras dos três porquinhos, que podem servir de alimento para o lobo – trata-se de um segundo movimento de abstração, maior que o anterior,
uma vez que as relações lógicas de conjunção e disjunção entre sujeitos e objetos constitu-
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em as bases de qualquer narrativa.
Num plano ainda mais abstrato que os dois anteriores, é possível perceber que há
uma estrutura fundamental de oposição semântica: a relação expressa pela categoria “vida”
vs. “morte”, que define o nível fundamental do percurso gerativo do sentido para a fábula
em questão. Num primeiro momento, os porquinhos, ao se sentirem ameaçados pelo lobo
mau, que os queria como alimento, percebem a afirmação da “morte”. Em seguida, ao fugirem da perseguição do lobo mau, os dois porquinhos negam a “morte”. Por fim, ao uniremse na casa de tijolos do irmão mais esforçado e afugentarem o lobo mau, queimando-o com
a lareira acesa, os porquinhos afirmam o termo “vida”. Temos, assim, o percurso “morte” 
“não-morte”  “vida”. No entanto, a história admite também o percurso “vida”  “nãovida”  “morte”, se analisarmos a progressão da fábula a partir do ponto de vista do lobo
mau.
Conforme mencionado, o modelo proposto por Greimas é gerativo, de maneira que,
no exercício da leitura, faz-se o percurso que se inicia na dimensão mais concreta em direção
à mais abstrata, enquanto o processo de produção do texto se dá em sentido contrário: do
nível mais simples e abstrato, ao nível mais complexo e concreto (FIORIN, 2006). A relação
posta em funcionamento no nível mais abstrato (o fundamental) é representada pela oposição semântica da categoria “vida” vs. “morte”; no nível intermediário (o narrativo), temos as
relações de conjunto e disjunção entre sujeitos e objetos narrativos que determinam os estados da narração; no último nível (o discursivo) os sujeitos e objetos narrativos são figurativizados e os mecanismos de espacialização e temporalização tornam os textos mais específicos e complexos.
Por conta dessa organização, diz-se que, para a semiótica do discurso, a produção do
sentido é formada por um sistema gerativo, dado em três camadas encaixadas, que parte de
um plano abstrato até um plano concreto, no qual ocorre a materialização do texto através
dos recursos de enunciação. Cada nível do percurso é dotado de uma dimensão sintática e
uma dimensão semântica. Para todos os níveis do percurso, a sintaxe tem caráter relacional,
uma vez que é entendida como “...um conjunto de regras que rege o encadeamento das
formas de conteúdo na sucessão do discurso” (FIORIN, 2006, p.21). As estruturas sintáticas
relacionais, por sua vez, podem receber diversos investimentos semânticos. A seguir, cada
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um dos níveis será mais abordado mais detidamente.

2.3.1.1 O nível fundamental

No nível profundo e fundamental da significação de um texto, o exercício da análise
consiste, por um lado, em evidenciar as unidades mínimas que constituem o sentido – sua
semântica fundamental – e, por outro lado, explicar as interações que ocorrem entre essas
unidades em que se produz o sentido (DALLERA, 2006). A semântica fundamental é composta pelas categorias semânticas que estão no nível mais profundo do texto e, por isso, tem
um intenso caráter de abstração.
A partir dos dois percursos possíveis que a fábula Os Três Porquinhos apresenta, identificamos, além dos termos que formam a categoria semântica fundamental “vida” e “morte”, os termos “não-vida” e “não-morte”. Em outros textos, podemos encontramos essa ou
outra categoria semântica de base, tais como “natureza” vs. “cultura” ou “liberdade” vs.
“opressão”. As relações possíveis a partir desses quatro termos são esquematizadas por
Greimas através do seu quadrado semiótico:

Figura 3 – O quadrado semiótico

vida

morte

não-morte

não-vida

Fonte: PIETROFORTE (2004, p.14).

Os termos contrários em oposição na categoria semântica mantêm entre si uma relação de contrariedade. As relações de contrariedade estão na base dos programas narrativos,
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independentemente da categoria – na fábula analisada, o eixo semântico fundamental é
composto pelos contrários “vida” e “morte”. A relação de contrariedade não exclui a existência do elemento oposto – na verdade, os termos em oposição mútua pressupõem um ao
outro – ou seja, é possível a coexistência entre os termos “vida” e “morte”; e mais: para que
se pense em “vida” é necessária a ideia de “morte”, a primeira se define em relação à segunda. Ou, como exemplifica Fiorin (2006), “liberdade” pressupõe a existência de “escravidão”.
O mesmo não ocorre na relação de contraditoriedade. Ao executarmos uma operação de negação nos dois termos da categoria semântica, formaremos dois pares de termos
contraditórios: “vida” e “não-vida” e “morte” e “não-morte”. No caso da contrariedade, não
há possibilidade da coexistência dos termos. Ou seja, o termo “morte” exclui a possibilidade
de existência do seu contraditório, “não-morte”. E, por outro lado, cada termo do par implica no termo contrário ao seu contraditório. Assim, “morte” implica o contrário da ideia de
“não-morte”, que é o termos “não-vida”.
Além das relações de contrariedade e contraditoriedade, o quadrado semiótico prevê
duas relações de implicação – no exemplo dado, um termo já indica a existência do outro:
“vida” pressupõe “não-morte” e “morte” pressupõe “não-vida”. Há, ainda, no modelo proposto por Greimas, a relação de afirmação simultânea dos termos simples – denominada
termo complexo – e a negação simultânea dos mesmos termos – chamada de termo neutro37. Em todo discurso, os termos opostos que formam a categoria semântica fundamental
são valorizados de maneira eufórica ou disfórica, constituindo, assim, verdadeiros sistemas
axiológicos de valores (GREIMAS; COURTÈS, 1989, p. 37). A valorização fórica – ou categoria
tímica, que na fábula Os Três Porquinhos vincula o termo “vida” ao termo “euforia” e o termo “morte” ao termo “disforia”, não depende de uma postura do leitor – não cabe a ele
valorizar positivamente a vida e negativamente a morte. Esse processo depende das relações internas ao texto e nada impede a hipótese de um texto que inverta a relação fórica
entre os termos “vida” e “morte”.
Junto às relações sintáticas de contrariedade, contraditoriedade e implicação, a se37

De acordo com Fiorin, nas narrativas míticas é comum a ocorrência de termos complexos e termos neutros.
A figura do Cristo, no universo da religiosidade cristã, constitui-se a partir da afirmação dos dois termos contrários da categoria semântica “divindade” vs. “humanidade”. Já as figuras dos anjos constituem termos neutros,
já que representam a negação simultânea dos dois termos – não são divinos e nem humanos (2006, p.23).
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miótica do discurso identifica outras duas relações – afirmação e negação – que ocorrem
com o desenrolar da história. A projeção da categoria tímica sobre a categoria semântica
fundamental é o que determina o fluxo do percurso do sentido que, para a história dos porquinhos é “morte”  “não-morte”  “vida” – ou seja, afirmação de “morte”, negação de
“morte” e afirmação de “vida” (PIETROFORTE, 2004).
Como se vê, o nível fundamental do percurso gerativo do sentido inclui a categoria
semântica de base e as suas possíveis relações sintáticas, que, a depender da projeção da
categoria fórica, determinam um percurso entre os elementos fundamentais dos termos da
categoria de base. Todos esses elementos e possíveis relações, que formam o nível profundo
da significação e que estão na estruturação básica dos níveis narrativo e discursivo, estão
esquematizados no quadrado semiótico e podem ser extraídos do texto, a partir do seu plano de conteúdo.

2.3.1.2 O nível narrativo

De início, o questionamento principal que se faz à ideia da existência de um nível narrativo presente em toda prática discursiva é que nem todo texto se define como uma narração. No entanto, tal crítica está fundada na confusão que se faz entre as noções de narração
e narratividade. O texto narrativo é aquele “em que estados e transformações estão ligados
a personagens individualizados” (FIORIN, 2006, p.28), já a narratividade é um componente
de todo discurso, de maneira que a narratividade mínima é o percurso de transformação que
se dá entre “dois estados sucessivos e diferentes” (FIORIN, 2006, p.27).
Definida dessa forma, para a semiótica francesa a narratividade é vista como o princípio de organização de toda forma de discurso: narrativo e não-narrativo (GREIMAS; COURTÈS, 1989, p.295). Apropriando-se dos estudos de Vladimir Propp sobre a organização narrativa dos contos russos, Greimas desenvolve um esquema narrativo canônico mais geral, aplicável ao estudo de qualquer texto, dado a partir de três estágios: (1) qualificação do sujeito:
sua introdução no interior da história; (2) a realização, que se dá através dos feitos trans-
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formadores do sujeito; e, por fim, (3) a sanção: ou seja, a instância de julgamento das ações
da história, que pode conter a retribuição e o reconhecimento dos sujeitos (GREIMAS;
COURTÈS, 1989, p.297-298). Trata-se de um esquema mínimo e suficientemente abstrato,
que, de maneira bastante condensada, resulta nesse percurso que caracteriza uma narrativa
mínima: um estado inicial, uma transformação desse estado e um estado final.
O nível narrativo do percurso gerativo do sentido corresponde ao enunciado38. Então,
partindo da ideia de narrativa mínima como uma composição de três estágios que representa uma mudança de estado, é possível falarmos que a sintaxe narrativa pode comportar dois
tipos de enunciados: enunciados de estado e enunciados de fazer (FIORIN, 2006):
 Enunciado de estado: são aqueles que determinam uma condição de junção (conjunção ou disjunção) entre o sujeito e um objeto de valor. No esquema canônico
da narratividade, dois enunciados de estado: o inicial e o final.
 Enunciados de fazer: são os enunciados que apresentam a transformação de um
estado inicial para um estado final. No esquema narrativo canônico, o enunciado
de fazer intercala dois enunciados de estado.
É comum que haja mais de uma narrativa mínima em cada discurso. Na fábula Os
Três Porquinhos, temos duas narrativas mínimas, a saber:
 Primeira narrativa mínima: os porcos saem da casa da mãe e buscam construir suas próprias moradias – ou seja, temos um estado inicial em que os porcos estão
sem abrigo e um estado final em que eles estão abrigados. Temos um primeiro estado de disjunção com o objeto de valor e um segundo estado de conjunção com
o objeto de valor, figurativizado na ideia da casa, intercalados por um processo de
transformação.
 Segunda narrativa mínima: o lobo entra na história em um estado de disjunção
com seu objeto de valor, encarnado nos porcos, que poderiam lhe servir de alimento. O estado final, que não chega a se cumprir, é a conjunção com o alimento,
ou seja, com os porcos. Entre os estados inicial e final, há um processo de transformação frustrado pela destreza dos porquinhos.
38

E o nível discursivo do percurso gerativo do sentido corresponde à enunciação (GREIMAS; COURTÈS, 1989,
p.295).
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Como se vê no exemplo acima, um texto não equivale a uma narrativa mínima. Pode
haver em seu interior uma série de narrativas mínimas inter-relacionadas de diversas formas, e hierarquizadas em programas narrativos de base e programas narrativos de uso39. No
entanto, apesar das inúmeras possibilidades de articulação lógica entre as narrativas mínimas, pode-se falar em um esquema canônico que compõe as narrativas complexas, que se
dá nesta sequência: percurso narrativo da manipulação, percurso narrativo da ação (composto pelas etapas de competência e performance) e percurso narrativo da sanção40.
Para que o percurso narrativo da ação aconteça, os sujeitos aí envolvidos precisam
ser levados, de algum modo, a agir dentro de uma estrutura logicamente constituída – é
preciso haver, então, uma manipulação dos sujeitos. A manipulação, nessa perspectiva, é
tomada como a ação de um sujeito (o destinador-manipulador) sobre outro sujeito (o destinatário-manipulado), na intenção de que este último cumpra um determinado programa de
interesse do primeiro. Operando, dessa forma, com persuasão entre sujeitos que estão em
condição de desigualdade, a manipulação, para a semiótica discursiva, pode se dar de duas
formas: (1) numa dimensão pragmática, pela modalidade do poder, quando o manipulador
oferta ao manipulado um objeto de valor, positivo ou negativo; (2) ou então, numa dimensão cognitiva, pela modalidade do saber, quando o manipulador faz uma imagem positiva ou
negativa do manipulado. Assim, o modelo formal do percurso narrativo da manipulação explica como se dá esse processo, a partir de quatro possibilidades básicas: tentação, intimidação, sedução e provocação (GREIMAS; COURTÈS, 1989, p.269-271).
 Tentação: nesse caso, o destinador-manipulador oferece ao destinatáriomanipulado um objeto de valor positivo. Quando isso ocorre, o manipulado se
sente motivado a agir (querer-fazer) por um prêmio, um valor cultural ou uma recompensa. Por exemplo, um professor, ao solicitar um trabalho a seus alunos,
afirma: “Quem fizer o trabalho ganhará um ponto na média”.
39

Para Greimas, o conceito de programa narrativo (abreviado doravante por PN) é constituído por “um enunciado de fazer que rege um enunciado de estado”. Dessa forma, um sujeito pode agir (enunciado de fazer) sobre
outro sujeito, levando este segundo sujeito a um estado (enunciado de estado) de conjunção ou disjunção com
seu objeto de valor. Ou seja, trata-se da mudança de estado representada na narrativa mínima já comentada.
Quando se tem a articulação de diversos PNs, pode afirmar que há um PN principal e/ou geral e PNs pressupostos para a realização do PN principal. O PN principal é denominado PN de base, enquanto o PN pressuposto é
denominado PN de uso (GREIMAS; COURTÈS, 1989, p.353-354).
40
Para FIORIN (2006), a sequência que compõe a narrativa complexa tem quatro etapas, já que ele divide o
percurso da ação em manipulação e performance.
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 Intimidação: nesse caso, o destinador da manipulação oferece ao destinatário um
objeto de valor negativo. Na intimidação, o manipulado age movido por uma obrigação (dever-fazer), quando lhe é imposta uma ameaça física ou moral, que pode
se dar na forma de agressão ou um castigo. Por exemplo, o mesmo professor pode
afirmar para sua turma: “Aquele que não entregar o trabalho amanhã ficará com
nota zero”.
 Sedução: nesse caso, o manipulador deixa transparecer, através de um elogio ou
bajulação, por exemplo, uma imagem positiva que faz do manipulado. Com isso, o
manipulado é impelido a cumprir determinado programa (querer-fazer), a fim de
confirmar tal imagem positiva que o manipulador faz dele. Por exemplo, o professor pode afirmar: “Como eu sei que vocês são ótimos alunos, o trabalho deverá
ser entregue amanhã, no primeiro horário”.
 Provocação: nesse caso, o destinador-manipulador, através de um desafio, apresenta um juízo negativo do destinatário-manipulado. O manipulado, sentindo-se
obrigado (dever-fazer) a desfazer tal imagem negativa, age no sentido de aceitar a
disputa e, com isso, cumpre o programa de interesse do manipulador. Por exemplo, o professor pode afirmar para seus alunos: “Não creio que nenhum de vocês
seja capaz de entregar esse trabalho amanhã”.
No caso da fábula Os Três Porquinhos, o lobo age contra os porcos intimidado pela
fome, que, no limite, significa a oferta do objeto negativo “morte” – ou seja, o lobo persegue
os porquinhos impelido por um dever-fazer para se livrar da fome. O mesmo mecanismo
lógico está presenta na fuga dos porcos, que se sentem intimidados com a ameaça de serem
comidos pelo lobo – ou seja, temos aí novamente o objeto de valor negativo “morte”, sendo,
agora, ofertado aos porcos.
A realização do PN de base e dos PNs de uso fazem parte do percurso narrativo da
ação. A realização do PN de base chama-se, para a semiótica, performance. Nessa etapa,
como afirma Fiorin (2006), ocorre a transformação entre o estado inicial e o estado final –
sai-se de um estado de disjunção para um estado de conjunção com o objeto de valor, ou o
inverso, da conjunção para a disjunção. Ou seja, a performance implica sempre num enunciado de fazer que promove um novo estado de coisas, vinculado à competência para sua
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concretização (GREIMAS; COURTÈS, 1989, p.329). Dessa forma, vê-se que não pode haver
performance sem que o sujeito esteja em condições para executá-la, o que implica os PNs de
uso, que se caracterizam como forma de aquisição de competências (PIETROFORTE, 2004).
A realização do percurso narrativo da ação implica, assim, num poder e saber fazer,
de forma que poder e saber se referem à competência e fazer se refere à performance. Ao
retornarmos à história dos porquinhos, vemos dois PNs em situação de oposição: o lobo que
vê nos porcos o seu alimento e, por isso, quer comê-los; e os porcos que buscam garantir
sua sobrevivência diante da ameaça do lobo e, por isso, fogem e se escondem – trata-se de
uma situação em que não há mediação possível: ou se atende o interesse de um ou se atende o interesse de outro.
Mas, ao final da história, apenas os porquinhos realizam sua performance, pois estão
em conjunção com o poder e saber – os quais estão encarnados em habilidade e velocidade
de fuga e na capacidade de construção de suas casas, sobretudo a casa de tijolos, do último
porquinho; manipulados pela ameaça do lobo, eles se encontram no dever de fugir e buscar
abrigo; com o saber que têm, constroem o abrigo eficiente, que é a casa de tijolos e, assim,
realizam seu fazer. Por outro lado, o lobo não realiza sua performance, pois, embora esteja
em conjunção com o poder – é mais forte que os porcos –, ele não detém o saber suficiente
para finalizar o processo: ele soube derrubar as casas de palha e de galhos de árvore, mas
não soube derrubar ou entrar adequadamente na casa de tijolos.
Após a performance, compondo o esquema canônico das narrativas complexas, temos o percurso narrativo da sanção. Nessa etapa, ocorre a constatação da realização da performance e, eventualmente, a distribuição de prêmios e/ou castigos, de acordo com o sistema axiológico41 implícito ou explícito, a fim de restabelecer o equilíbrio narrativo (GREIMAS; COURTÈS, 1989, p.389). Na história dos porquinhos e o lobo, a realização da performance dos porcos lhes garante o prêmio expresso na ideia vida feliz que passaram a ter na
casinha de tijolos. Já o lobo é punido ao se queimar na lareira, indo embora sem entrar em
união com seu pretenso alimento.
De acordo com Pietroforte, o percurso narrativo da sanção pode ser representado
41

O sistema axiológico, para a semiótica greimasiana, é o conjunto de investimentos feitos no sentido de instituir um sistema de valores. Toda categoria semântica representada num quadrado semiótico é passível de ser
investida de um sistema semântico, de maneira semelhante ao que se faz com a categoria fórica (GREIMAS;
COURTÈS, 1989, p. 329).
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num quadrado semiótico (Figura 4) através da categoria semântica “ser” vs. “parecer”, dando origem às modalidades veridictórias, que servirão de base para o julgamento social ou
para o julgamento feito por um sujeito (destinatário julgador): quando alguma coisa é e parece ser, temos a verdade; quando algo não é, mas parece ser, ocorre a mentira; quando é e
não parece ser, há o segredo; por fim, quando não é e não parece ser, ocorre a falsidade
(2004, p.17-18). O lobo, ao não conseguir derrubar a casa de tijolos e ao se queimar na lareira, decide ir embora, pois, enquanto destinador julgador, ele reconheceu a verdade: a superioridade dos porquinhos – eles foram mais rápidos e espertos e também pareceram ser
mais rápidos e espertos.

Figura 4 – O quadrado semiótico e as modalidades veridictórias

verdade
ser

parecer

segredo

mentira

não-ser

não-parecer
falsidade
Fonte: PIETROFORTE (2004, p. 18)

Por fim, é importante destacar que nem sempre as narrativas complexas estão nitidamente organizadas dentro do esquema canônico composto de manipulação, ação e sanção. É possível que a narrativa não se cumpra até o seu fim, de acordo com esse esquema; é
também possível que alguma etapa fique pressuposta. Temos, ainda, a ocorrência do encaixamento de diversos PNs de uso dentro de uma mesma etapa do PN de base ou que a história como um todo se concentra em uma das etapas do esquema canônico das narrativas
complexas, como explica (FIORIN, 2006). O fundamental é percebermos que o nível narrativo do percurso gerativo do sentido é um modelo teórico lógico que se institui a partir do
nível fundamental e profundo, organizado na relação entre estados de coisas, nos quais sujeitos entram em conjunção ou disjunção com seus objetos de valor. Na passagem do nível
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profundo para o nível narrativo, passa-se do conceitual para o menos abstrato, ao aplicarmos à categoria semântica o investimento de sujeitos e objetos, compondo o que se chama
instância semionarrativa (DALLERA, 2006, p.161-162). A partir dos níveis fundamental e narrativo, Greimas identifica o nível discursivo, que é responsável por encarnar essas estruturas
gerais abstratas em um texto singular.

2.3.1.3 O nível discursivo

De certa forma, uma dada estrutura semionarrativa (nível fundamental e narrativo)
funciona como um modelo geral de narrativa que apresenta as relações lógicas semânticas e
sintáticas, comum a diversos textos, vinculadas ao enunciado. O nível discursivo é o que garante a concretude de um texto e é resultado da colocação desse enunciado em funcionamento a partir de uma enunciação – sai-se, assim, de uma estrutura virtual para uma estrutura concreta (GREIMAS; COURTÈS, 1989, p.146). A enunciação, como já dito, não pode ser
tomada diretamente; ela só pode ser pressuposta, uma vez que sua natureza é aquela mesma do acontecimento – ela se esgota com a efetivação do discurso e, para sua análise, o que
se tem é o texto e os traços deixados pela enunciação, que podem ser recuperados através
análise das instâncias de pessoa, tempo e espaço, responsáveis pela constituição de um dispositivo de atores e um quadro temporal e espacial, que irão incorporar os programas narrativos advindos das estruturas semionarrativa (GREIMAS; COURTÈS, 1989, p.125).
A instância da pessoa – marcada pela relação “eu-tu”, como bem descreveu Benveniste (1999) – pode estar explícita ou não no discurso. No primeiro caso, que se denomina
enunciação enunciativa, a relação entre enunciador e enunciatário42 fica exposta pelos pronomes eu, tu, me, seu, por exemplo, e pela e desinência temporal de pessoa 43. A enunciação
enunciativa resulta num efeito de sentido de subjetividade, como destaca Pietroforte (2004).
42

Em semiótica greimasiana emprega o termo enunciatário. No entanto, entendemos que é mais adequado o
uso do termo coenunciador, visto que em AD o papel dessa instância se afasta da ideia de passividade, conforme já evidenciamos.
43
É fundamental destacar que tal relação entre enunciador e enunciatário é sempre um simulacro de enunciação, um efeito de sentido, mesmo em se tratando da enunciação enunciativa (GREIMAS; COURTÈS, 1989, p.95).
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As relações temporais e espaciais postas em circulação para enunciação enunciativa são
próprias do “aqui” e do “agora” 44.
Em Os Três porquinhos, as falas do lobo se encontram articuladas de modo enunciativo. Quando o lobo diz “– Abra esta porta ou derrubarei esta casa com um sopro só!”, temos
a presença do “eu” na desinência verbal de primeira pessoa em “derrubarei”; temos, ainda,
o duplo uso do pronome demonstrativo “esta”, que indica o lugar do “aqui” da enunciação.
O uso do verbo “abrir” em modo imperativo traz não a pessoa “tu” (que demandaria a desinência de segunda pessoa “abre”), mas apresenta a pessoa “ele”, o que garante um efeito
de sentido em que a força da relação subjetiva presente na relação “eu-tu” é atenuada45. O
uso do verbo abrir no modo imperativo, em relação à instância de tempo, reforça, juntamente com o lugar do “aqui” dado pelo pronome demonstrativo “esta”, um quadro espaçotempo do aqui-agora, próprio da enunciação enunciativa.
Mas, como se trata de uma fábula – que geralmente apresenta um narrador em terceira pessoa –, é comum também que haja a enunciação enunciava. Nesse tipo de enunciação, a instância de pessoa fica implícita, não havendo pronomes ou desinências verbais que
deixem transparecer a relação “eu-tu”. Em seu lugar, o que ocorre é o emprego da terceira
pessoa, o que enfatiza o caráter objetivo dos textos, conforme ocorre no discurso científico e
jurídico. As instâncias de tempo e espaço são relacionadas ao “então” e do “lá” – ou seja, a
enunciação enunciava é marcada pelo distanciamento do quadro espaço-tempo da enunciação.
Em nosso exemplo, o narrador inicia a história dos porquinhos da seguinte forma:
“Era uma vez três porquinhos que saíram da casa de sua mãe. Cada um construiria a sua
própria casa. Seguiram caminhos diferentes”. O emprego de um narrador em terceira pessoa
impõe, na instância temporal, um distanciamento do acontecimento narrado, que é realçado
pelo emprego da expressão “era uma vez” e pelo uso dos tempos verbais pretérito perfeito
44

Aos mecanismos de projeção das instâncias de pessoa, tempo e espaço sobre o enunciado dá-se o nome de
debreagem. Pode-se falar de debreagem enunciativa, quando se trata de projetar as pessoas “eu-tu”, o tempo
do “agora” e o lugar do “aqui”; e de debreagem enunciva, quando se trata da projeção da pessoa “ele”, do
tempo do “então” e do lugar do “alhures” (GREIMAS; COURTÈS, 1989, p.95-98).
45
Ocorre, nesse caso, o que se chama embreagem. A embreagem se define como o mecanismo inverso da
debreagem. Dessa forma, a embreagem é a supressão de termos que agregam ao enunciado elementos da
enunciação. Nesse caso, temos a supressão no enunciado da relação “eu-tu”, que simula a instância de pessoa
da enunciação – trata-se, por isso, de uma embreagem actancial, podendo ainda haver os casos de embreagem
temporal e espacial, da mesma forma que ocorre com a debreagem (GREIMAS; COURTÈS, 1989, p.140-142).

117

e futuro do pretérito, que marcam situações lógicas diversas ocorridas no passado – em relação de concomitância ou não concomitância, e de passado e futuro em relação a um momento do pretérito. Em outro trecho, o narrador reforça essa distância através da dimensão
de espacial, com o emprego do pronome demonstrativo “lá”, como se pode ser: “O terceiro
porquinho construiu a sua casa de tijolos. Para lá foram os seus irmãos e o lobo também”.
É preciso destacar, por fim, que o percurso gerativo do sentido se refere ao plano de
conteúdo (PIETROFORTE, 2006). É bem verdade que não há manifestação de discurso se o
conteúdo não tiver uma forma de expressão. No entanto, Pietroforte afirma que, para a semiótica greimasiana, há casos em que o plano de expressão se restringe apenas a veicular o
conteúdo, não tendo qualquer função no que se refere à constituição do sentido, como é o
caso da conversa cotidiana. Por outro lado, há casos em que o plano de expressão participa
da produção de sentido, ou seja, formas de expressão se relacionam com formas de conteúdo, o que a semiótica francesa denomina relação semi-simbólica. Quando uma forma de
expressão plástica se articula com uma forma de conteúdo, pode-se afirmar que há aí uma
relação semi-simbólica de natureza plástica, o que se discutirá a seguir.

2.3.2 A semiótica visual e o discurso

A noção de semi-simbolismo, bastante explorada por Jean-Marie Floch no campo da
significação visual, origina-se dos estudos de Roman Jakobson a respeito da função poética
da linguagem. Partindo de Jakobson, que define a função poética como a projeção do eixo
paradigmático sobre o eixo sintagmático, Floch explica o semi-simbolismo como uma relação
entre os eixos paradigmáticos do plano de expressão e do plano de conteúdo, projetados
sobre o eixo sintagmático (FLOCH, 1985).
Assim, se em uma imagem fotográfica a categoria do plano de expressão plástico “luz
vs. sombra” se relaciona com a categoria semântica “vida vs. morte”, de maneira que luz
está vinculada à ideia de vida e a sombra está vinculada à ideia de morte, pode-se falar que
há uma relação entre os paradigmas do plano de expressão e do plano de conteúdo, que são
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projetados sobre o eixo sintagmático – temos, nesse caso, uma relação semi-simbólica, como nos explica Floch. Além disso, por projetar o eixo paradigmático sobre o eixo sintagmático, esse semi-simbolismo se define também como um tipo de relação poética, de acordo
com a conceituação de Jakobson para as funções da linguagem.
A fim de agregar ao modo de compreensão da linguagem próprio da ADS instrumentos teóricos e metodológicos mais apropriados para o estudo da enunciação na imagem publicitária, o presente estudo busca a aproximação entre ADS e semiótica visual, de forma que
a primeira ganhe maiores condições de explorar a imagem e a última vá além de um estudo
estritamente lógico da linguagem, ao incorporar uma visão mais ampla das relações entre
texto e contexto, sobretudo em seus aspectos sociais.
Uma vez que buscamos ampliar as possibilidades da ADS no que se refere à enunciação da imagem em publicidade, interessa-nos, sobretudo, o estudo do nível discursivo do
percurso gerativo do sentido – em especial os processos de organização das relações de pessoa, espaço e tempo. Além disso, é nossa intenção evidenciar como a materialidade própria
da imagem fotográfica constitui esses mecanismos enunciativos; assim, é no plano de expressão que buscaremos as relações enunciativas da enunciação da imagem46.

2.3.2.1 A instância da pessoa

Como dito anteriormente, a instância de pessoa é marcada, como mostrou E. Benveniste, pela relação elementar da interação “eu-tu”, que simula a troca entre enunciador e
coenunciador, explicitada, no caso do texto verbal, através dos pronomes e da desinência
verbal – tal enunciação é dita enunciativa. Em outros casos, o texto não traz a relação “eutu”, mas é marcado pela pessoa “ele”, explícita também em função de pronomes e desinência verbal de terceira pessoa – tal enunciação é dita enunciva. No primeiro caso, temos um
contato mais direto, mais próximo entre enunciador e coenunciador, com a colocação do
46

Fala-se, em semiótica greimasiana, numa enunciação própria do plano de conteúdo, bastante explorada nos
primeiros momentos do conjunto teórico de Greimas, e numa enunciação do plano de expressão, que já é de
natureza semi-simbólica (PIETROFORTE, 2004).
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leitor no interior desta relação; já no segundo caso, a enunciação é caracterizada por um
distanciamento do coenunciador.
No que se refere à matéria constituinte da imagem, a relação entre enunciador e coenunciador pode se dar através de elementos como ponto de vista de captação da imagem,
profundidade de campo, perspectiva e tipo de enquadramento produzido e direcionamento
do olhar dos personagens da cena – este último elemento não é de natureza plástica, mas
figurativa. Em todo caso, trata-se de verificar elementos do plano de expressão fotográfico
que produzem efeitos de sentido caracterizados por um “eu-tu” ou um “ele” – enunciação
enunciativa ou enunciação enunciva, respectivamente.
Embora não constitua uma categoria plástica, o que não nos permite falar num sistema semi-simbólico, o direcionamento do olhar das figuras humanas no interior da imagem
atua no estabelecimento de uma interação mais próxima ou mais distante com o coenunciador. Conforme evidencia Pinto (1999, p.37-39), o olhar dos personagens pode interpelar de
forma direta o leitor, impondo-lhe um posicionamento mais imediato no interior da relação
– enunciação enunciativa “eu-tu” – ou pode situar o leitor apenas como um observador da
cena, de modo mais distante – enunciação enunciva “ele”. Na figura 1 (p.93), no lado esquerdo do anúncio, temos a fotografia de uma pessoa, o surfista Carlos Burle, que olha diretamente para o leitor, situando o coenunciador dentro da relação “eu-tu”. Há, nesse caso, a
aproximação da figura humana e o afastamento do veículo. Além disso, conforme já comentado anteriormente, o anúncio em análise estabelece uma desafio e/ou provocação com o
coenunciador, ao afirmar que o veículo se destina “a quem não tem limites” e trabalha com
a ironia, no fragmento de texto “é muito fácil surfar sem crowd: é só cair num mar com ondas de 30 pés”. Temos, aí, a categoria semântica “limitado vs. ilimitado” como orientação do
sentido.
Sabe-se que uma pessoa não tem o mesmo tamanho que um veículo, como ocorre na
peça gráfica da figura 1. Tal jogo de proporções não causa estranhamento porque já convencionamos historicamente relacioná-lo à percepção do espaço, que se baseia, inicialmente, na
geometria monocular e, posteriormente, na formalização da perspectiva linear. O matemático Euclides – em 300 a.C., aproximadamente – já destacava o sistema ótico do olho humano
como uma estrutura semelhante a uma câmara escura; no interior do olho, tal como a câma-
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ra escura, a projeção dos objetos externos seria menor à medida em que esses objetos estivessem mais distantes. A perspectiva linear (conhecida também como perspectiva central),
bastante difundida a partir do Renascimento, preconiza a projeção da cena sobre um plano a
partir de um ponto, que se constitui de maneira semelhante ao centro da pupila. Nessa forma de representação do espaço, as linhas paralelas convergem para um ponto central e a
diminuição do tamanho dos objetos indica o seu distanciamento (AUMONT, 1993). A partir
daí, pode-se compreender como a imagem fotográfica, na peça em questão, coloca em discurso a categoria sintática de pessoa.
Temos, nesse caso, no plano de conteúdo, a figura humana que convoca o leitor, que
o insere que maneira contundente no interior da relação “eu-tu”, ao mesmo tempo em que
o coloca distante do automóvel, o objeto de desejo. Se tomarmos o eixo da objetiva, perpendicular ao plano focal, como o eixo de profundidade da imagem e da cena, podemos falar de um plano mais superficial e de um plano mais profundo, em que estão a figura humana e o veículo, respectivamente47. A relação entre os planos da cena, dada pela perspectiva
linear, forma, no plano de expressão, a categoria plástica “superficialidade vs. profundidade”, relacionada com o plano de conteúdo48 da seguinte forma:

Quadro 2 – Enunciação e semi-simbolismo no anúncio Ford Courier

PE
PC

superficialidade
limitado
figura humana

vs.
vs.
vs.

profundidade
ilimitado
veículo

Fonte: elaboração nossa

A categoria semântica “limitado vs. ilimitado”, que sustenta o nível fundamental da
peça, relaciona-se com as figuras de discurso do homem e do veículo – tal relação não caracteriza um semi-simbolismo, visto que seus elementos estão contidos no plano de conteúdo.
Por outro lado, as figuras de discurso, já vinculadas à categoria semântica, também se relacionam com a categoria plástica de tridimensionalidade “superficialidade vs. profundida-

47

Em se tratando de fotografia publicitária, é bem possível que esse conjunto formado pelo homem e pelo
carro seja resultado de uma montagem de, ao menos, duas imagens. No entanto, como essa suposta montagem teria a intenção de não ser evidente, fala-se de um eixo da câmera em relação à imagem como um todo.
48
Nos quadros apresentados a partir de agora, as expressões “plano de expressão” e “plano de conteúdo”
serão identificadas como PE e PC, respectivamente.
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de”49. Com isso, como efeito de sentido vinculado à enunciação, a peça opera a sintaxe de
pessoa da seguinte maneira: convoca o coenunciador a uma relação direta ao provocá-lo, ao
desafiá-lo, ao insinuar sua limitação – o que está figurativizado na imagem do homem e sua
relação com o verbal que o acompanha; e afasta o coenunciador ao apresentar o veículo, o
objeto de desejo, que afirma a condição de “ser ilimitado”. O efeito de aproximação, de relação direta com o leitor, presente no lado esquerdo da peça, é garantido, no plano de expressão, pela proporção entre o elemento humano e o veículo e pela relação da figura humana com a dimensão de altura da peça gráfica – o que indica um enquadramento que emprega um plano de próximo50. Ao mesmo tempo em que se tem a aproximação do leitor pelos elementos do lado esquerdo da cena, esses mesmos mecanismos de proporção entre o
carro e o homem, no lado direto da peça, produzem um efeito de afastamento em relação
ao coenunciador. Tal efeito de afastamento é reforçado pela relação entre a altura e a largura do carro e a altura e a largura do quadro, da peça – o que indica um enquadramento que
utiliza um plano de conjunto51 – e pela sensação visual de afastamento dos planos, típica do
uso de objetivas de curtas distâncias focais52.
No caso da peça da figura 2 (p.98), encontramos, no nível fundamental do seu percurso gerativo do sentido, a categoria semântica “natureza vs. cultura”. Na imagem do lado
esquerdo, há um homem em meio ao cafezal, de maneira que o jogo de sombras o coloca
em fusão com o ambiente, com a vegetação dos pés de café – há aí uma relação de intimidade com a natureza, que é reforçada e euforizada pelo texto verbal. Na imagem localizada
na parte direita da peça, vê-se a pick-up F-250 sobre um fundo neutro. O veículo, que se
constitui ao mesmo tempo como máquina – o que em si já apresenta em oposição à ideia de
natureza – e como resultado da cultura, do design, incorpora valores culturais da vida no
campo, conforme está explicitado no texto verbal “Ford F-250. Inspirada no que o campo
tem de mais forte”.
49

Importante destacar que a categoria “tridimensionalidade” não se refere a uma categoria formal; não estão
em jogo, ou melhor, não estão no centro da questão que institui a categoria ideias como “aproximação” ou
“distância”, mas sim as estruturas plásticas que determinam a terceira dimensão em imagens bidimensionais.
Por isso entendemos que se trata de uma categoria plástica.
50
Plano próximo, de acordo com Jorge Pedro Sousa, é um plano médio mais fechado, cujo efeito de sentido
relaciona os objetos da cena e garante um efeito de objetividade (SOUSA, 2004, p.68).
51
Tipo de plano já definido na nota de rodapé nº 36.
52
Tal tema será desenvolvido mais adiante, no momento que falaremos das relações de espacialidade na fotografia.
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No plano de expressão da peça, é possível estabelecer uma relação entre a categoria
semântica fundamental e a categoria plástica “superficialidade vs. profundidade” que define
a representação da tridimensionalidade nas imagens bidimensionais, da seguinte forma:

Quadro 3 – Enunciação e semi-simbolismo no anúncio Ford F-250

PE
PC

superficialidade
cultura
veículo

vs.
vs.
vs.

profundidade
natureza
homem no cafezal

Fonte: elaboração nossa

A natureza, figurativizada no homem entre os pés de café, relaciona-se com um plano mais profundo, se levarmos em consideração o eixo da objetiva – tal organização plástica
mantém o coenunciador mais afastado do enunciado. Em contrapartida, a imagem do veículo promove uma aproximação, uma vez que, considerando as dimensões de altura e largura
da pick-up em relação às dimensões de altura e largura do quadro que determina o enquadramento da fotografia, tem-se um jogo de proporção próprio de um plano de conjunto.
Além disso, o paralelo entre as duas imagens que se encontram lado a lado, sobretudo
quando se percebe a relação de proporção existente entre o corpo humano e o veículo, garante a sensação de que o automóvel está mais próximo do coenunciador, já que está bem
maior do que deveria estar, se homem e pick-up estivessem no mesmo plano em relação à
câmera. Dessa forma, a figura 2 opera um jogo de afastamento do coenunciador na imagem
da esquerda, que se desdobra em uma aproximação do mesmo coenunciador na imagem da
direita.
Ao compararmos a organização plástica entre as peças das figuras 1 e 2 naquilo que
opera a discursivização da instância de pessoa, é possível observar que, nos dois casos, o
elemento humano olha diretamente para o leitor. No entanto, o efeito de sentido na figura 1
indica uma relação mais direta, de aproximação, enquanto o mesmo não se observa na figura 2. Além do plano de enquadramento (definido pela proporção entre a altura do elemento
humano e a altura do quadro da imagem) em cada uma das imagens ser bem distinto – temos um plano próximo na peça da Ford Courier e um plano de conjunto no anúncio da pickup F-250 –, há a ação plástica do efeito de perspectiva linear.
Na figura 2, temos as linhas diagonais formadas pelo encontro da parte superior das
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plantas de café com o céu. Essas duas linhas, colocadas de modo simétrico, conduzem o
olhar do leitor que parte das margens do quadro e vai até o centro, até o ponto de fuga da
perspectiva aí formada, local onde está o rosto da figura humana. Assim, ao mesmo tempo
em que o quadro mais aberto coloca o coenunciador em uma posição mais distante em relação ao enunciado, o posicionamento do homem no ponto de fuga o coloca num plano também mais distante em relação ao leitor. Ao contrário, na figura 1, o elemento de perspectiva
mais significativo – a proporção constituída a partir da relação entre as dimensões do corpo
humano e do veículo – colocam a figura humana em primeiro plano, em contato direto com
o coenunciador.
Com isso, partindo da análise dos elementos plásticos de perspectiva e dos planos fotográficos, relacionados às ideias de aproximação e distanciamento, constata-se um efeito
de sentido dado pela organização da tridimensionalidade das imagens planas, que envolve
categorias do plano de expressão e que podem ser aplicados a qualquer imagem fotográfica,
quando projetadas sobre as figuras de discurso do plano de conteúdo. Pode-se falar, assim,
de uma categoria plástica que organiza a colocação em discurso da instância de pessoa da
seguinte forma:
 Efeito de aproximação: ocorre nas situações em que as figuras de discurso são colocadas em contato direto com o coenunciador através de uma perspectiva compacta, que exprime sensação de pouca profundidade, de elementos em superfície.
Pode ocorrer, ainda, nas imagens que transmitem forte sensação de profundidade, mas que colocam o elemento humano proporcionalmente em destaque,
quando relacionado a outros elementos da cena – esse é o caso da fotografia do
anúncio da figura 1.
 Efeito de afastamento: ocorre nas imagens que, em função de sua organização
plástica, colocam a figura humana distante do coenunciador. Geralmente, tal efeito é produzido em imagens que exprimem sensação de profundidade e que situam
a figura humana em proporção reduzida em relação a outros elementos da cena –
esse é o caso da fotografia esquerda do anúncio da figura 2.
O quadro a seguir permite o resumo das relações apresentadas acima:
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Quadro 4 – A instância enunciativa da pessoa e a tridimensionalidade fotográfica

PE

superficialidade

vs.

profundidade

efeito enunciativo de:

vs.

efeito enunciativo de:

aproximação
Fonte: elaboração nossa

distanciamento

Além dos elementos plásticos que compõem o enquadramento e a tridimensionalidade, através da perspectiva, pode-se destacar o ponto de vista como um recurso plástico
que impacta sobre a enunciação da imagem fotográfica – a esse respeito, Sousa (2004, p.68)
indica três tipos de planos, de acordo com o ângulo de tomada da cena:
 Plano normal: o eixo de captação da imagem é paralelo ao solo; objeto fotografado e máquina fotográfica estão no mesmo nível;
 Plano picado: o eixo de captação da imagem é inclinado em relação ao solo, sendo
que a tomada da imagem é feita de cima para baixo; a máquina fotográfica está
acima do objeto fotografado;
 Plano contrapicado: o eixo de captação da imagem também é inclinado em relação ao sono, mas, nesse caso, a tomada da imagem é feita de baixo para cima; o
objeto fotografado está acima da máquina fotográfica.
Considerando esse aspecto da imagem, há variantes na articulação da relação “eutu” a partir da inclinação da tomada da imagem. No caso do fotojornalismo e do cinema, a
inclinação da tomada de cena, seja num plano picado ou contrapicado, orienta uma abordagem mais interpretativa, ao passo que uma tomada em plano normal é caracterizada pela
objetividade (VILCHES, 1984, p.59). No próprio estudo da arte é possível observar as relações
estabelecidas entre enunciador e coenunciador, conforme destacou Pinto (1999, p.39), ao
analisar as posições de dominante e dominado assumidas, respectivamente, pela figura de
São Sebastião e pelo coenunciador, em relação à tela São Sebastião, de Mantegna – nessa
tela, a partir de um plano contrapicado e das as suas grandes dimensões, o leitor é situado
num ponto inferior, mais baixo, no mesmo nível que estão os guardas; dessa forma, o coenunciador está diante da figura dominante do São Sebastião, ao mesmo tempo em que é
solicitado a se colocar na mesma posição em que estão seus opressores, os soldados.
Na figura 2, ocorre situação semelhante, ao observarmos com atenção a imagem da
pick-up F-250: o veículo encontra-se num ponto levemente acima do eixo de captação da
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cena, já que se pode ver a parte de dentro do teto do automóvel e até mesmo, por debaixo
do carro, é possível perceber a roda que está diametralmente oposta ao leitor. Nesse caso
também há, ainda que de maneira sutil, uma relação semelhante àquela apontada por Pinto,
em que o coenunciador assume posição de dominado em relação ao enunciado da imagem.
A mesma característica enunciativa da imagem fotográfica pode ser observada no
anúncio abaixo (FIGURA 553): na peça de página dupla, em função da organização das estruturas plásticas de perspectiva linear – sobretudo pelas relações de proporção entre as dimensões do veículo e as dimensões da paisagem –, o automóvel encontra-se em relação
direta com o coenunciador.
Figura 5 – Anúncio Pajero Dakar

Fonte: Agência África, revista Marie Clair, ed. 265, de abril de 2013

Pode-se observar que o veículo se encontra numa posição levemente superior, mais
acima do eixo da câmera fotográfica, o que permite ver partes da suspensão dianteira do
veículo SUV e parte interna da roda dianteira da direita. Além disso, é possível ver a parte
interna do teto do carro, conforme ocorre na peça da figura 2. Com a organização da pers-
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Assinada pela agência África, a peça publicitária da figura 5 foi publicada na revista Marie Clair, ed. 265, de
abril de 2013. O anunciante é a montadora Mitsubishi Motors e o produto anunciado é o SUV Pajero Dakar.
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pectiva e a sutil inclinação do eixo de captação da cena, posicionando o leitor abaixo do objeto fotografado, percebe-se que o veículo assume uma posição de dominância em relação
ao coenunciador, que assume um lugar de dominado diante do texto.
Em relação à figura humana, o mesmo efeito enunciativo também é possível, como
se pode ver na peça abaixo (FIGURA 654): no anúncio de uma página, composto por um plano
médio contrapicado um pouco mais aberto que um plano americano, a figura humana olha
em direção à câmera. Dessa forma, em função dos elementos plásticos de verticalidade, temos uma relação direta entre a figura de discurso e o coenunciador, dada pela proporção
entre a altura da mulher e a altura do quadro, o que caracteriza o plano médio. Ao mesmo
tempo, a estrutura plástica composta pela inclinação do eixo de captação da cena resulta
num quadro contrapicado, que estabelece uma relação entre dominante e dominado entre a
figura da modelo e o leitor.
Figura 6 – Anúncio Morena Rosa

Fonte: sem indicação de agência autora, na revista Marie Clair, ed. 265, abril de 2013.

A partir dos estudos de Sousa (1999) a respeito do efeito que o ângulo de captação
54

Sem assinatura de agência de publicidade, o anúncio da figura 6 foi publicado na revista Marie Clair, ed. 265,
de abril de 2013. O anunciante é a marca de roupas femininas morena Rosa.
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produz no posicionamento do leitor em relação às imagens fotojornalísticas, é possível perceber que a estrutura plástica que compõe o plano picado coloca o coenunciador em posição de dominância diante do objeto fotografado, enquanto a estrutura plástica do plano
contrapicado impõe ao leitor uma posição de dominado em relação ao objeto fotografado. A
estrutura plástica que constitui os planos picado e contrapicado, conforme evidencia Vilches
(1984), está vinculada à inclinação que o eixo da câmera mantém com o solo. Assim, pode-se
falar numa vetorização que parte de um ponto superior para um ponto inferior, no qual a
máquina fotográfica (e, consequentemente, o leitor) se localiza no ponto inicial desse vetor
e o objeto fotografado está na parte final do vetor – essa vetorização, que resulta na qualidade plástica do vetor superioridade-inferioridade define, no plano da expressão, o plano
picado; já a vetorização que parte de um ponto inferior para um ponto superior, que resulta
na qualidade plástica do vetor inferioridade-superioridade define, no plano de expressão, o
plano contrapicado. Com isso, ao relacionarmos duas categoriais do plano de expressão – a
categoria plástica do ângulo de tomada da cena e a categoria enunciativa de posicionamento
do coenunciador – chegamos à sistematização de efeitos de sentido enunciativos próprios
da imagem fotográfica. Tais efeitos de sentido, quando projetados sobre o plano de conteúdo, permitem compreender mais uma característica da discursivização do conteúdo publicitário através do fotográfico, como se pode ver no quadro a seguir:

Quadro 5 – A instância enunciativa da pessoa e o ponto de vista de captação da imagem

superior-inferior
plano

PE

picado

vs.
vs.

Inferior-superior
plano

contrapicado

coenunciador

coenunciador

dominante

dominado

Fonte: elaboração nossa

Outra característica plástica da imagem fotográfica que apresenta efeito enunciativo
é a nitidez da cena, que pode ser parcial ou total e geralmente está vinculada à tridimensionalidade das imagens planas. Sabe-se, como explica Vilches (1987), que o olho humano não
é capaz de produzir uma imagem uniformemente nítida – o que se faz é acomodar visual-
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mente algumas áreas do espaço, enquanto outras ficam desfocadas55.
Quando observamos objetos num espaço tridimensional, a estrutura ocular ajusta-se,
de maneira semelhante à uma máquina fotográfica, para colocar nitidez em diversos planos,
que podem estar mais próximos ou mais afastados do olho – há, nessa situação, a possibilidade de obter detalhes nítidos de diferentes planos, o que está submetido à decisão de
quem olha. No caso da visualização de imagens planas, não há uma profundidade, uma terceira dimensão da cena para ajustarmos a visão ao plano que nos interessa – a profundidade
que existe nesses casos é um simulacro. Na fotografia toda a extensão da cena está no
mesmo plano, como se olhássemos para uma parede – nessas situações, a determinação das
zonas de nitidez da imagem é definida pelo processo de captação da imagem; não pelo leitor
(VILCHES, 1987).
Nesse sentido, quando o fotógrafo manipula a imagem a fim de garantir a propriedade de nitidez uniforme – nitidez em toda a extensão da superfície fotográfica –, tem-se a
possibilidade de uma visualização mais livre da cena, já que o olhar pode dar atenção a diferentes áreas nítidas do quadro registrado; e o oposto também é válido: quanto menos houver zonas nítidas na imagem, haverá menos opções de visualização. Assim, é possível entender que a organização da nitidez da imagem resulta numa orientação daquilo a que se deve
dar atenção durante o processo de leitura da imagem, de forma que o que é nítido retém a
atenção por mais tempo – garantindo um efeito de relação direta com o coenunciador –,
enquanto as áreas sem nitidez, desfocadas, não fixam o olhar do leitor por muito tempo –
proporcionando um efeito de relação indireta, de distanciamento. No caso da imagem fotográfica, essa “economia visual”, ou seja, essa orientação do que deve ser visto e de como
deve ser visto pelo leitor, a partir da nitidez da imagem, está vinculada à ideia da profundidade de campo.
Como explica John Hedgecoe (1982, p.29), atrás e na frente do ponto focalizado há
pontos em que a imagem aparece com nitidez satisfatória. Tal zona de nitidez, que se estende no eixo da objetiva, na profundidade da cena, recebe o nome de profundidade de campo
e pode ser maior ou menor, de acordo com o interesse do autor empírico. Dessa forma, a
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Vilches (1987) fala de uma visão periférica, que se caracteriza pela falta de nitidez, pelo desfoque. A visão
periférica tem a função de dar um panorama dos elementos do espaço e apresenta um ângulo de, aproximadamente, 200°. O autor fala ainda da visão escrutadora, com nitidez 150 vezes superior àquela da visão periférica e que corresponde a um ângulo de visão de 2° (1987, p.47).
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qualidade plástica da nitidez pode ser manipulada em função de seus efeitos de sentido
enunciativos, conforme é possível ver na peça publicitária da figura 756:

Figura 7 – Anúncio Bradesco Celular

Fonte: agência WMcCANN, revista Veja, ed. 2388, ano 47, nº 35, de 27 de agosto de 2014

O anúncio em questão promove o Bradesco Celular, um aplicativo para smartphones
que permite fazer operações bancárias com praticidade e comodidade. Os elementos verbais da peça indicam que o aplicativo garante acesso a diversas facilidades, como se pode
ver no corpo do texto “com o Bradesco Celular, você consulta saldos e extratos, faz transferências, empréstimos e até pagamento de contas...”; e, ainda, com uso do negrito, põem em
destaque a última frase desse mesmo elemento de texto “... Sem gastar os créditos do seu
celular”. Outro fragmento de texto, exibido dentro de formas geométricas que indicam o
desenho de dois celulares, também realça esse caráter do serviço (constituído também como produto) anunciado: “Bradesco Celular. Seu banco sempre à mão”. O título da peça, que
por sua localização, tamanho da tipologia e extensão do texto verbal, está em situação de
destaque, inicia o contato com o leitor de maneira indireta: “Abra um Bradesco só para vo56

Assinada pela agência WMcCANN, a peça publicitária da figura 7 foi publicada na revista Veja, edição 2388,
ano 47, nº 35, de 27 de agosto de 2014. O anunciante é o banco Bradesco, o serviço anunciado é aplicativo
Bradesco Celular.
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cê”. Trata-se de um título indireto, pois sabemos que as empresas bancárias trabalham com
inúmeros clientes e o texto sugere o contrário: que o banco será só do leitor. Por fim, é possível destacar o fechamento do corpo de texto, que se encontra separado e em negrito:
“Baixe o aplicativo e abra seu Bradesco”. Tal parte do corpo de texto, como é comum, retoma a ideia principal e exorta o leitor à ação57, destacando os mesmos valores de relação direta com o cliente, de comodidade e praticidade – afinal, trata-se de um serviço praticamente personalizado.
Uma visada discursiva deve acolher aquilo que não é logicamente estável, deve considerar a falta, o não-dito e a elipse como constituintes significantes no interior dos fenômenos da linguagem (PÊCHEUX, 1997). Nesse sentido, percebe-se no discurso em questão, em
que se afirma a possibilidade de uma relação direta com a instituição bancária, que há um
modo melhor, em certa medida novo, de interagir com o banco. Ou seja, a proposta do Bradesco faz alusão a um modo de relacionamento com o cliente que não está diretamente
posto no discurso em análise, mas que está no quadro do não-dito, do implícito – nesse implícito, há um desconforto, há uma insatisfação, ou uma falta de algo melhor na relação que
se pode ter com um banco para a qual o Bradesco Celular é a solução, o remédio.
Ao analisarmos o que propõe o Bradesco Celular – praticidade, comodidade, e agilidade –, percebe-se que a categoria semântica fundamental que está em jogo é “liberdade
vs. opressão”. O que o Bradesco Celular promete é a liberdade de acessar o banco de onde
se quiser, na hora em que se quiser, com uma vasta gama de serviços, através de uma relação personalizada com a empresa – ou seja, a libertação de uma forma obsoleta de relação
com a empresa bancária, que tolhe o consumidor. Com isso, o percurso gerativo de sentido
aí presente é: “opressão  não-opressão liberdade”. Assim, para a passagem entre o estado de disjunção com a liberdade e o de conjunção com ela, é necessário a competência
para a transformação, para a realização da performance, que está figurativizada na conjunção com o serviço Bradesco Celular.
No nível discursivo, percebe a articulação de uma enunciação enunciativa em relação
aos elementos verbais, visto que temos o uso da relação “eu-tu” e o tempo do “agora” marcados pela desinência verbal e pelo uso de pronomes possessivos. Nessa peça, entre os ele57

Tal característica do corpo de texto já foi apresentada anteriormente.
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mentos plásticos da imagem que marcam a enunciação, o jogo entre áreas nítidas e não nítidas, ou seja, planos focados e planos desfocados indica a relação “eu-tu” e o lugar do
“aqui”58. Como já explicitado, as áreas nítidas da imagem retêm por maior tempo a atenção
do leitor e resultam num efeito de sentido de relação direta, de aproximação, enquanto o
oposto também é válido: as zonas sem nitidez da fotografia não absorvem a atenção do leitor da mesma maneira, de forma que o efeito de sentido é de relação indireta, de afastamento.
Até aí, o que se tem são relações entre uma categoria plástica do plano de expressão
e uma categoria do plano de expressão vinculada com a enunciação – ou seja, não se trata
de uma relação semi-simbólica, mas de um conjunto de relações plásticas da fotografia com
a enunciação da imagem aplicáveis não somente a esse discurso, mas a qualquer outro. No
entanto, quando projetamos tais relações sobre o plano de conteúdo, no qual está a categoria semântica fundamental, percebe-se que a realização da performance – isto é, a conjunção com o liberdade, figurativizada no rapaz portando o aparelho de celular com o aplicativo
anunciado – está dentro da zona de nitidez da fotografia, enquanto as áreas que não apresentam o celular ou os elementos verbais que indicam seus valores, ou seja, os elementos
que não se referem à liberdade, estão fora da zona de nitidez. Assim, temos a constituição
de um semi-simbolismo entre a categoria plástica “focado vs. desfocado” com a categoria
“liberdade vs. opressão”. O quadro a seguir resume as relações de sentido citadas na peça
da figura 7:

Quadro 6 – Enunciação e semi-simbolismo no anúncio Bradesco Celular

PE

nitidez

vs.

não nitidez

plano

vs.

plano

focado
PC

aproximação
Liberdade

vs.
vs.

desfocado
distanciamento
Opressão

Fonte: elaboração nossa

Da mesma forma que a peça publicitária da figura 7 explora a nitidez fotográfica co-
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A instância de espaço será discutida mais adiante.
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mo recurso enunciativo, o anúncio da figura 859, a seguir, orienta o posicionamento do coenunciador no interior do discurso. Nesse anúncio, que é tomando em toda sua extensão por
uma fotografia, há, do lado direito, uma mulher negra – as relações entre a dimensão vertical ocupada pela mulher e a altura do anúncio, juntamente com o corte que está rente ao
cabelo, na parte superior, e na altura do ombro, na parte inferior do espaço, determinam um
quadro próximo, o que já indica um efeito enunciativo de aproximação. A pouca profundidade de campo e a colocação da nitidez sobre o rosto da mulher resulta num fundo bastante
desfocado, fazendo com que o olhar do leitor seja retido pela figura humana e pelo jogo de
cores espalhadas pelo restante da superfície do material publicitário.
O texto verbal, que tem como elementos principais o título e o corpo de texto, localizados na lateral esquerda, também é apoiado pelo slogan “Aqui a vida é linda”, na parte superior direita do espaço visual, e a marca da revista Viva Linda, de O Boticário. O título indireto “Beleza gera Beleza” – que trabalha numa relação interdiscursiva com a expressão
“gentileza gera gentileza”60 – abre a relação verbal com o leitor, impondo-lhe a leitura do
corpo de texto, que está organizado à maneira de uma poesia:
A gente acredita
Que a sua beleza gera beleza.
Não só aquela que você traz
No rosto, na pele, no cabelo.
Mas gera a beleza
Que você transparece.
Aquela que se nota na sua voz,
No seu sorriso, na sua atitude.
O tipo de beleza que se multiplica.
Porque quando você se sente linda,
Sente eu pode mais.
Liberta uma alegria de viver
O seu melhor.
E quando você vive o seu melhor,
O mundo inteiro
Também fica mais lindo.

A análise do corpo texto, juntamente com o título e o slogan, mostra que a categoria
semântica do nível fundamental é “vida vs. morte”; e uma série de palavras e expressões
59

Assinada pela agência AlmapBBDO, a peça publicitária da figura 8 foi publicada na revista Veja, ed. 2388, ano
47, nº 35, de 27 de agosto de 2014. O anunciante é O Boticário.
60
Expressão consagrada pelo poeta Profeta Gentileza.
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trazem os valores vinculados à ideia de vida, tais como gera, beleza que se multiplica, alegria
de viver, viva linda, a vida é linda, entre outras. O percurso gerativo de sentido pode ser expresso da seguinte forma: morte  não-morte vida, de maneira que a vida é representada pela conjunção com a beleza.

Figura 8 – Anúncio O Boticário

Fonte: agência WMcCANN, revista Veja, ed. 2388, ano 47, nº 35, de 27 de agosto de 2014

No nível discursivo do anúncio, percebe-se que o texto verbal opera uma enunciação
enunciativa, já que há a presença de uma relação direta “eu-tu”, o lugar do “aqui’ e o tempo
do “agora”. Em relação à enunciação da imagem, a manipulação da nitidez também coloca o
coenunciador em relação direta com o enunciado, ao deixar nítidos, em foco, apenas os
elementos que afirmam a beleza, figurativizada pela mulher, e ao deixar em uma zona de
desfoque – ao afastar, praticamente apagar – o que não afirma a beleza. O ponto de vista
normal do enquadramento anula qualquer relação de dominância possível em relação ao
ângulo de visão da captação da cena – temos aí o termo neutro dado pela dupla negação
não-picado e não-contrapicado. Em relação à tridimensionalidade da imagem, não temos o
uso de linhas de força que acentuam a perspectiva e nem de um elemento figurativo para
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que se mantenha uma relação de proporção de tamanho entre eles; no entanto, há, nesse
caso, um efeito de superficialidade, ou seja, uma relação direta, provocada pelo plano próximo, já citado anteriormente. O quadro a seguir apresenta de maneira simplificada as relações de sentido presentes na peça publicitária da figura 8:

Quadro 7 – Enunciação e semi-simbolismo no anúncio O Boticário

PE

nitidez

vs.

não nitidez

plano

vs.

plano

figura

vs.

fundo

superficialidade

vs.

profundidade

efeito enunciativo de

vs.

efeito enunciativo de

focado

PC

aproximação
vida
beleza

desfocado

vs.

distanciamento
morte

vs.

feio

Fonte: elaboração nossa

Como se pode ver, há qualidades da matéria significante não-verbal presentes na
imagem fotográfica que, no discurso publicitário, orientam a instância enunciativa da pessoa, ora mantendo relações de aproximação, próprias de uma enunciação enunciativa, ora
mantendo relações de distanciamento, próprias de uma enunciação enunciva, seja através
do plano de expressão ou do plano de conteúdo. A seguir, discutiremos as propriedades
plásticas da imagem fotográfica a instância do espaço.

2.3.2.2 A instância do espaço

Até o momento, discutimos os elementos plásticos da imagem fotográfica e suas relações com a enunciação e a instância da pessoa. No entanto, algumas dessas qualidades
plásticas do fotográfico também impactam na instância do espaço, instituindo o lugar do
“aqui” – o que indica uma enunciação enunciativa – ou um lugar do “lá” – o que configura
uma enunciação enunciva. Dessa forma, a manipulação da instância da pessoa ocorre com
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as articulações possíveis de uma sensação de espaço numa imagem bidimensional, o que
envolve a perspectiva, planos fotográficos e também a profundidade de campo, como veremos a seguir.
Embora tais características plásticas da imagem já tenham sido tratadas separadamente, é possível identificar efeitos de sentido vinculados à espacialidade do discurso publicitário quando relacionados entre si os espaços do “aqui” e do “lá”. Conforme expõe Benveniste (1999), a respeito do estudo da enunciação, o que interessa é o ato de mobilização da
língua feito pelo locutor, que materializa a língua em texto, no nível do discurso, tirando-a da
sua condição virtual. Interessa, assim, definir a enunciação a partir de suas características
formais de manifestação individual, o que implica, entre outras coisas, determinar os recursos formais de apresentação, de localização espacial. Considerando a imagem fotográfica, a
questão dos tipos de enquadramento e a organização da perspectiva orientam não apenas a
fixação da categoria de pessoa, mas podem também orientar a espacialidade da imagem.
Em relação ao enquadramento, o emprego de tipologias tais como plano aberto e
plano de conjunto, por exemplo, muito comuns ao se discutir tecnicamente a fotografia e o
cinema, torna-se distante de uma compreensão a partir de qualidades plásticas. É importante, então, perceber a organização dos planos fotográficos em termos de qualidades como
proporcionalidade entre as dimensões das figuras e as dimensões da imagem – ou seja, em
termos de escala (VILCHES, 1984, p.50-52) – e perspectiva. Em relação à escala, Vilches
(1984) indica pensarmos a tipologia clássica dos planos fotográficos da seguinte forma:
 Plano geral: a escala da figura humana e outros elementos é muito pequena em
relação ao quadro da imagem;
 Plano de conjunto: a escala da figura humana e outros elementos é um pouco
maior, permitindo a identificação de pessoas dentro de um grupo;
 Plano inteiro: a escala da figura humana determina um enquadramento, apresentando o corpo humano na justa medida dos limites superior e inferior do quadro;
 Plano médio: permite escalas mais variadas da figura humana desde o quadro que
determina um corte do corpo humano acima da cabeça e na altura dos joelhos
(plano americano); há, também, a escala determinada pelo corte do corpo humano logo acima da cabeça e na altura da cintura (plano médio); e em outros casos,
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temos um corte do corpo humano logo acima da cabeça e na altura do peito (plano médio curto);
 Primeiro plano: é determinado por uma escala de corte do corpo humano que vai
da cabeça até a altura dos ombros;
 Plano de detalhe: nesse caso, temos apenas um detalhe do rosto humano.
Tal tipologia de planos fotográficos, explicada a partir da relação de proporcionalidade entre as dimensões dos objetos de cena (figuras) e as dimensões do quadro (fundo), pode
orientar a categoria plástica “próximo vs. distante”, relacionada com os efeitos enunciativos
“aqui” e “lá”, conforme esquematizado no quadro a seguir:

Quadro 8 – A instância enunciativa do espaço e os planos fotográficos

PE

próximo

vs.

distante

aqui

vs.

lá

Fonte: elaboração nossa

É importante distinguir o que se apresenta acima – ou seja, as relações de proporcionalidade entre os objetos e as dimensões da imagem, que definem os quadros fotográficos –
da proporcionalidade entre duas ou mais figuras no interior do mesmo quadro – ou seja, as
relações de proporcionalidade produzidas pelas deformações da perspectiva linear. Ambas
têm influência sobre a instância da pessoa e do espaço, mas não se confundem. No caso do
anúncio da figura 1 (p.93), há o elemento humano enquadrado num plano médio curto, ao
mesmo tempo em que esse elemento humano está bem maior em relação ao veículo. Dessa
forma, tanto o enquadramento do homem quanto a proporção entre as dimensões das duas
figuras colocam em funcionamento a relação “eu-tu” e o lugar do “aqui”, ao passo que se
tem, ainda, um efeito de afastamento, a pessoa “ele”, na relação entre o veículo e o coenunciador.
Ao analisarmos a peça publicitária da figura 2 (p.98), na imagem da esquerda, há o
emprego de um plano de conjunto e a presença de linhas de força da perspectiva linear que
situam a figura humana no lugar do “lá”, embora, do ponto de vista figurativo, o olhar do
homem imponha uma relação direta do tipo “eu-tu”. No caso dos anúncios das figuras 7 e 8,
o homem e a mulher, respectivamente, estão enquadrados em plano médio curto, o que
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convoca o coenunciador a assumir a relação “eu-tu”, reforçada pelo olhar dos fotografados
direcionado para ao leitor. Por outro lado, a quase inexistência da tridimensionalidade nas
duas imagens, resultante da impressão de pequena profundidade de campo e focalização no
plano das figuras humanas, apaga a existência de um “lá”, ou de um espaço em que se pode
situar as figuras de discurso, o que afirma o “aqui” e reforça a relação de direta “eu-tu”.
Em paralelo aos efeitos enunciativos resultantes da escala, ou seja, da tipologia dos
enquadramentos, há que se considerar, ainda, a perspectiva, ou seja, a tridimensionalidade
da imagem e a profundidade de campo, que envolve, além da perspectiva, a nitidez no eixo
da objetiva. A relação entre essas qualidades plásticas pode indicar a afirmação dos opostos
“aqui” e “lá” – a presença do termo complexo da categoria plástica “próximo vs. distante”.
Como já comentado, enquanto nos anúncios das figuras 7 e 8 temos a afirmação do termo
“próximo” pelo tipo de plano utilizado, há a negação do termo “distante”, que é resultado
da pequena profundidade de campo e da colocação da nitidez no primeiro plano. Por outro
lado, quando se retomam as peças publicitárias das figuras 1 e 6, percebe-se que há a afirmação simultânea de um “aqui” e de um “lá” – a concomitância dos opostos, a presença do
termo complexo da categoria. Assim, é possível falar de um “aqui” no interior de um espaço
mais amplo, o “lá”.
No caso do anúncio da Ford Courier, a afirmação concomitante dos termos simples
da categoria é garantida pela relação de escala entre os dois objetos (o homem e o carro) –
que dão ênfase nos dois planos distantes entre si e, com isso, acentuam a tridimensionalidade da imagem – e pela extensão da nitidez no eixo da câmera. Já na peça da Morena Rosa,
os elementos postos em funcionamento são as linhas de força convergentes, que se direcionam para o centro da perspectiva, formadas pelas linhas que marcam o trânsito e definem
ruas e jardins, e pela grande profundidade de campo.
Tal concomitância está vinculada à tridimensionalidade, que engloba os elementos da
perspectiva linear e a profundidade de campo – fatores vinculados aos efeitos visuais dos
diversos tipos de objetivas – e a perspectiva aérea61. Sabe-se, como afirma Hedgecoe (1982,
p.116-121), que objetivas de distância focal curta permitem grandes profundidades de cam61

A perspectiva aérea é o efeito de profundidade causado pela influência da atmosfera, resultando em tons
mais claros nas zonas da imagem que estão mais distantes e tons mais escuros nas zonas da imagem mais próximas da câmera (HEDGECOE, 1982, p.180-181).
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po e uma boa exploração da perspectiva linear, já que possibilitam uma boa variação na escala entre objetos distantes e próximos e o uso de linhas de força para acentuar a profundidade; enquanto objetivas de distância focal longa produzem imagens com pequena profundidade de campo e promovem um achatamento dos diversos planos da fotografia, já que
não permitem muita variação na escala de tamanho entre os objetos distantes e próximos, o
que não favorece a exploração da tridimensionalidade.
Como se vê, os elementos plásticos da imagem fotográfica garantem à publicidade a
possibilidade de colocar em discurso a instância enunciativa do espaço, instaurando o lugar
do “aqui”, o lugar do “lá” ou mesmo a correlação entre ambos. E, juntamente com os elementos plásticos que instauram a instância da pessoa, é possível falar em diversos níveis de
aproximação e distanciamento entre enunciador e coenunciador, o que, em última instância,
participa da constituição de uma relação de marca. Além das categorias da pessoa e do espaço, a enunciação – ou seja, o ato de apropriação individual da linguagem, como já dito –
considera a categoria do tempo, como se pode ver a seguir.

2.3.2.3 A instância do tempo

A temporalidade não é uma referência inata do ser humano, mas é resultante da
enunciação, da colocação do tempo em discurso. O momento da enunciação é o que institui
o presente e permite a experiência do “agora”, do que se origina a categoria da temporalidade (BENVENISTE, 1999). Por outro lado, a imagem fotográfica nos traz sempre a relação
com o passado; ela nos apresenta – ou seja, torna presente – um fragmento do passado,
como já explicou Barthes: “a fotografia instaura, na verdade, não uma consciência do ‘estar
aqui’ do objeto (o que qualquer cópia poderia fazer), mas a consciência do ‘ter estado aqui’”
(1990, p.36). Dessa maneira, na articulação constante entre o passado da fotografia e o presente da linguagem, que abre a categoria da temporalidade na sua realização em discurso, é
preciso observar como a matéria que constitui a imagem, tanto em seu plano de expressão
quanto em seu plano de conteúdo, permite-nos falar em mecanismos enunciativos da ins-
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tância do tempo.
De acordo com Aumont (1993), não há um tempo absoluto. O que há são experiências temporais diversas, tais como o sentido do presente, vinculado à memória imediata,
com uma pequena duração; o sentido da duração, que está ligado à memória de longo prazo
e às transformações sofridas pela nossa percepção; o sentido do futuro, vinculado às expectativas e experiências sociais; e o sentido de sincronia e assincronia, que determina a consciência da concomitância e não concomitância e, neste último caso, da sucessão dos acontecimentos. O sentido de tempo, então, não decorre da duração material dos fenômenos, mas
de uma relação complexa entre as diversas formas de sentido do tempo citadas. Nessa
abordagem, a experiência temporal não é continente em relação aos acontecimentos; o ordenamento dos acontecimentos – e as percepções por eles despertadas – é o que define a
experiência temporal. O tempo então é algo como um fluxo exterior, mas é sempre uma
percepção temporal do fluxo de acontecimentos (MERLEAU-PONTY apud AUMONT, 1993).
A representação do tempo nas imagens – outra forma de representar o tempo, já
que nossa própria experiência temporal empírica é uma representação – vincula-se à representação do “agora”, do futuro e da concomitância ou sucessão dos acontecimentos. Tal
representação da temporalidade, de acordo com Aumont, só é plenamente constituída nas
ditas imagens temporalizadas (vídeo e cinema), ao passo que na fotografia e nas demais
imagens não-temporalizadas, como é o caso também da gravura e da pintura, a simulação
do tempo é precária, sendo possível apenas a sua sugestão (1993, p.105-108).
Tal categorização das imagens – em temporalizadas e não-temporalizadas – e sua relação com a representação do tempo deixam transparecer que o problema da representação
da temporalidade nas imagens tem muito a ver com o movimento e sua representação. É
claro que, como afirma o próprio Aumont (1993), essa vinculação entre o movimento e o
tempo depende de algo que o leitor acrescenta à imagem, que nesse caso se refere a um
saber prévio sobre a fotografia e seu dispositivo, o processo que torna a imagem fotográfica
possível – o “arché” fotográfico, definido por Jean-Marie Schaeffer (1996) com base na lógica indicial da fotografia.
A esse respeito, Schaeffer indica que a temporalidade na fotografia só pode ser representada em função das transformações provocadas na extensão espacial da imagem. Ao
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contrário do cinema, a imagem fotográfica não mantém relação analógica com o fluxo temporal – “a imagem móvel (indicial ou não) é ‘imagem no tempo’, a imagem imóvel (desde
que seja indicial) é ‘imagem do tempo’” (SCHAEFFER, 1996, p.61) – e, por isso mesmo, por
operar com a decomposição do tempo no espaço, o deslocamento temporal entre a produção da imagem e a sua leitura se torna tão expressivo.
O problema da representação do movimento parece ter a ver com o que Ernst Hans
Gombrich (1995) indica como pré-imagem e pós-imagem – ou seja, a sensação de movimento, ou melhor, a antecipação virtual da imagem ao que ela deverá ser em um momento posterior ou a tomada do momento captado como resultado de um momento anterior, depende da imagem que se tem e como ela antecipa o que pode vir a ser (pré-imagem), com uma
ancoragem no momento anterior àquele representado na imagem (pós-imagem). Isso quer
dizer que a sensação de movimento é dada por determinados elementos plásticos que indicam um momento anterior ao registrado, induzindo o leitor a prever a sequência do movimento (GOMBRICH, 1995, p.240-241).
Esse procedimento de imaginar o momento anterior àquele da imagem e/ou o momento posterior pressupõe um trabalho do leitor, no sentido de criar uma projeção antecipada. Nessa perspectiva, Gombrich (1995) explica que a projeção necessita de algo como um
“espaço em branco” a ser preenchido pelo leitor, que dependeria apenas de alguns poucos
traços para disparar a impressão do movimento – ou seja, é preciso haver elementos plásticos que operem como gatilhos da imaginação e espaços em branco que necessitem ser
completados. Daí resulta que a representação do movimento depende menos de um intenso
detalhamento da imagem – no caso da fotografia, diríamos que se trata de menos nitidez – e
mais de um esforço em criar situações sugestivas.
Tais efeitos de movimento, a exemplo daqueles empregados nas imagens publicitárias de veículos para sugerir que eles estão se deslocando em alta velocidade, remetem ao
recurso utilizado por Velásquez em Las Hilanderas (c.1660): apenas sugeriu, através de borrões incertos, a presença dos raios de uma roda de fiar (GOMBRICH, 1995). Dessa forma,
percebe-se que a sensação de movimento e, consequentemente, a sensação de passagem e
duração do tempo, podem ser entendidas como o emprego de elementos plásticos da ordem da nebulosidade. O oposto, a fixação do movimento – que se dá pela captação de uma
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fração de tempo muito pequena do deslocamento dos objetos –, dá um efeito visual de
“congelamento” da ação e garante um efeito de sentido da ordem do instante, seja um instante pregnante ou um instante qualquer62, como expõe Aumont (1993).
A partir das análises de Gombrich e dos estudos semióticos de Schaeffer, é possível
perceber que a temporalidade nas imagens fotográficas não se define apenas através de
elementos plásticos, mas depende também das figuras de discurso e do conhecimento do
“arché” fotográfico – ou seja, não se trata de uma questão restrita ao semi-simbolismo da
imagem. Nessa direção, pode-se pensar que, partindo do plano de conteúdo, a projeção da
categoria de conteúdo “estabilidade vs. instabilidade” sobre determinadas figuras de discurso pode ser relacionada com a categoria plástica “nítido vs. nebuloso” e com a categoria
enunciativa do tempo “agora vs. então”, conforme se resume no quadro a seguir:

Quadro 9 – A instância enunciativa do tempo e a nitidez da imagem fotográfica

PC
PE

estável
Nítido
tempo do

agora

vs.
vs.
vs.

instável
nebuloso
tempo do

então

Fonte: elaboração nossa

Analisando o anúncio da figura 963, a seguir, é possível notar elementos figurativos
que apresentam nebulosidade, aos quais se pode projetar o conteúdo instável – as rodas do
veículo, que apresentam seus raios borrados, e o chão de asfalto, que apresenta textura riscada, formando linhas que convergem para o centro da perspectiva. A perda de nitidez dessas figuras do plano de conteúdo participa do efeito de movimento como o jogo entre a área
em branco a ser preenchida pelo leitor, dada pela nebulosidade das rodas e do asfalto, e o
gatilho que dispara a percepção de movimento, garantido pelas linhas do chão e dos raios
das rodas, conforme explica Gombrich (1995). Temos, assim, na figura 9, o funcionamento
da enunciação colocando o discurso no tempo do “então”.

62

De acordo com Aumont (1993, p.231) a noção de instante pregnante refere a um momento que apresenta a
essência do acontecimento, opondo-se à noção de instante qualquer, na qual a intenção é de transparecer que
a representação da imagem não foi idealiza, construída, mas sim fortuita.
63
Assinada pela agência Z+, a peça publicitária da figura 09 foi publicada na revista Veja, ed. 2388, 265, de 27
de agosto de 2014. O anunciante é a montadora de automóveis Hyundai, o produto anunciado é o SUV Santa
Fé.
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Figura 9 – Anúncio Hyundai Santa Fé

Fonte: agência Z+, revista Veja, ed. 2388, nº 35, ano 47, de 27/08/2014

Efeito temporal semelhante pode ser percebido no anúncio da figura 1064, mais adiante. A nebulosidade com a qual é representado o chão, as laterais vermelhas que formam
uma espécie de túnel e as rodas do carro de corrida nos permitem projetar sobre essas figuras de discurso o valor de instabilidade. Nesses elementos, podemos ver a falta de nitidez
associada às linhas, que além de movimento promovem um efeito de tridimensionalidade.
Da mesma forma, temos o tempo enunciativo do “então”.
É importante destacar que não se trata apenas da presença da nebulosidade, da falta
de informação e precisão na imagem. Se assim fosse, nas peças das figuras 7 e 8 teríamos o
mesmo efeito. Nesses anúncios não há os elementos plásticos que operam como gatilho da
percepção do movimento, dado nas figuras 9 e 10 pelas linhas que dão sensação de instabilidade e impulsionam a imaginação a constituir uma pré-imagem ou pós-imagem.
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Assinada pela agência Ogilvy, a peça publicitária da figura 10 foi publicada na revista Veja, ed. 2388, nº 355,
ano 47, de 27 de agosto de 2014. O anunciante é a operadora de telefonia móvel Claro, o serviço anunciado é
4GMax.
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Figura 10 – Anúncio Claro 4GMax

Fonte: agência Ogilvy, revista Veja, ed. 2388, nº 355, ano 47, de 27/08/2014

Considerando especificamente esse aspecto da relação de projeção de um momento
que antecede ou sucede aquele representado, podemos separar em dois grupos as imagens
das peças 9 e 10.
Na figura 9, no plano de conteúdo, apresenta-se o automóvel de forma a que se projete uma pré-imagem, ou seja, remete-se o efeito do “então” para um tempo futuro, para
algo posterior, ao que virá a ser do movimento. Na figura 10, o carro de corrida nos faz projetar uma reconstituição do que foi o movimento, o momento anterior àquele da representação – ou seja, uma pós-imagem –, remetendo o tempo do “então” para um passado. De
acordo com Antonio Arcari (1980), esses efeitos de sentido se relacionam com a posição que
a figura de discurso assume no interior do retângulo da imagem. Não se trata de uma questão restrita a elementos plásticos, pois não se pode aí aplicar uma categoria topológica como
“central vs. periférico” para explicar o efeito de sentido entre um passado e um futuro, mas
tem a ver também com o plano de conteúdo, com a constituição da figura. O que se pode
depreender é que tendemos a projetar o movimento no interior do espaço da imagem. Assim, se pela organização figurativa o movimento sugere que o objeto está saindo do quadro,
a tendência é reconstituirmos o movimento já feito, ou seja, um tempo passado. Se, ao con-
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trário, na organização figurativa há a sugestão de um movimento que ainda será feito no
interior do quadro, temos um tempo futuro.
A partir do exposto, conclui-se que a imagem pode operar efeitos enunciativos da categoria temporal. No entanto, tais sentidos, como se viu, não se restringem a uma semiótica
plástica, visto que as generalizações propostas não dependem exclusivamente das qualidades plásticas da imagem fotográfica. No entanto, interessa-nos, como já destacado anteriormente, não restringir à questão ao semi-simbolismo plástico, mas pensá-la em relação a
tudo aquilo que seja próprio do não-verbal fotográfico. Constata-se, ainda, que a temporalidade da imagem fixa envolve, além da sugestão do movimento, a relação com a espacialidade. Ou seja, pode-se pensar em efeitos conjugados de tempo-espaço, assim como também
há intimas relações entre as categorias da pessoa e do espaço, o que indica a existência de
uma enunciação espacialmente próxima, que pode conter uma pessoalidade direta ou indireta.
Como se vê, são múltiplas as possibilidades enunciativas a partir da imagem fotográfica na composição do discurso publicitário. Tal observação é oportuna uma vez que, como
expõe Verón (1985), as relações que se estabelecem entre enunciador e coenunciador – que
irão nortear um conjunto de expectativas de ambas as partes, constituindo uma relação contratual –, é a base das relações entre cidadãos e marcas contemporâneas e se dão a partir da
enunciação. Ou seja, se no nível semionarrativo (níveis fundamental e narrativo) temos a
virtualidade dos conteúdos, é no nível do discurso que se dá a materialização do texto no
mundo, a partir das diversas nuances que as categorias da pessoa, do espaço e do tempo
podem assumir na enunciação. Daí a sua importância no estudo do discurso da publicidade e
das marcas contemporâneas.
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3 DISCURSO PUBLICITÁRIO E AS MARCAS CONTEMPORÂNEAS: ABORDAGENS TEÓRICAS
SOBRE O FENÔMENO-MARCA E SEUS EFEITOS DE SENTIDO SOCIAIS

Até o momento, o presente estudo objetivou formular as bases de uma metodologia
para a compreensão da imagem publicitária e da própria publicidade enquanto produção de
sentidos sociais. Para este fim, propôs-se compreender a enunciação – da imagem e do discurso como um todo – na sua condição de elemento fundamental para o estudo das relações
constituídas entre enunciadores e coenunciadores da comunicação publicitária – tais relações, como já dito, são as bases do fenômeno das marcas contemporâneas.
O capítulo que agora tem início busca, ao seu fim, apresentar as principais conceituações sobre o fenômeno-marca, afim de permitir, posteriormente, a apresentação de uma
compreensão de marca como produção de sentidos sociais, como prática discursiva estabelecida pela publicidade, entre outros recursos significantes disponíveis. Para tanto, este capítulo está dividido em duas partes: na primeira, a intenção é apresentar categorias para classificação da publicidade, considerando em seu desenvolvimento os efeitos discursivos que
agregam sentidos à marca65. Num segundo momento, o objetivo é apresentar os diversos
conceitos acerca das marcas contemporâneas, sobretudo aqueles advindos do campo do
Marketing e das teorias da linguagem e do sentido.

3.1 FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA E PRODUÇÃO DE SENTIDO

As manifestações da comunicação publicitária constituem, na atualidade, um campo
de estudos bastante adequado à compreensão das sociedades às quais estão vinculadas – a
publicidade, enquanto discurso social, permite compreendermos as representações que fazemos a respeito do mundo em que vivemos (LANDOWSKI, 1992). A imagem fotográfica,
65

Nessa parte, optamos por analisar peças do setor automobilístico, a fim de evidenciar que as categorias por
nós propostas não se aplicam apenas à publicidade da telefonia móvel, que, de fato, é alvo do estudo de caso
da segunda parte da tese.
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desde sua origem, também assume um lugar singular no que se refere a constituir um complexo sistema representações – temos, desde 1839, um verdadeiro inventário sobre quase
tudo da vida e do mundo moderno (SONTAG, 1981). E não é diferente no que se refere à
fotografia para a comunicação publicitária.
Por outro lado, considerando o desenvolvimento das marcas e sua imbricação com a
publicidade institucional (LUPETTI, 2000, p.112-113) – aquele tipo de publicidade que tem
como foco de seus efeitos de sentido a constituição de uma marca – enquanto sistema que
coloca em relação consumidores e corporações, ao mesmo tempo em que põe em contato
os consumidores entre si em torno do discurso das marcas, é importante definir, sob a perspectiva da linguagem, esse tipo de publicidade que objetiva não apenas vender, mas constituir, também, a partir da imagem, o mundo da marcas.
A comunicação de massa — não apenas, mas, sobretudo, a publicidade — demanda
certa rentabilidade em seu processo de produção de sentido. Isso significa dizer que, além de
ser entendida, a publicidade, em sua lógica interna, precisa orientar sentidos de maneira mais
ou menos específica, sob pena de não atingir seus objetivos elementares. Se a efetivação de
um determinado efeito, mais ou menos estável, é condição fundamental para a comunicação
publicitária, o uso da imagem poderia significar um entrave, dada a sua polissemia (BARTHES,
1990). Mas, de fato, não é isso que se vê. A imagem fotográfica é uma das principais matérias
significantes do discurso publicitário — o que poderia expressar uma contradição, à primeira
vista.
Em todo caso, considerando a natureza polissêmica desse tipo de imagem, resta-nos
compreender como a mensagem publicitária efetiva seus sentidos em torno da noção de
marca. É nesse percurso de questionamentos que se mostram úteis os conceitos de estereótipo e conotação, trabalhados por Ernest Gombrich e Roland Barthes, respectivamente. Tais
noções são aqui trazidas para o estudo da significação em publicidade, uma vez que vêm ao
encontro das preocupações fundamentais da semiologia dos discursos sociais — referência
fundamental em nossa compreensão dos processos de significação – nos permitindo explicar
como a publicidade que explora as possibilidades semânticas da imagem constitui discursos
sobre as marcas corporativas.
Como se sabe, a abordagem discursiva dos fenômenos da linguagem traz influências
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conceituais vindas da sociologia e da linguística66. Decorrente disso é a preocupação com as
implicações vindas do contexto de produção e recepção, bem como a influência do ideológico no uso da linguagem, seja no engendramento dos discursos ou no processo de leitura (daí
resulta uma análise que não é interna, que não se restringe somente ao objeto significante).
Por outro lado, a forte influência dos estudos linguísticos, sobretudo na AD de origem francesa, impõe a necessidade de pensar conceitos e procedimentos para um estudo de textos
mistos, que fazem uso da imagem, uma vez que o arcabouço teórico tradicional da semiologia dos discursos sociais é muito mais apropriado ao estudo do verbal.

3.1.1 Os processos de conotação da imagem fotográfica

Em Barthes, a noção de conotação aplicada à fotografia acompanha, inevitavelmente, sua concepção do estatuto semiológico da imagem fotográfica, desenvolvido nos primeiros passos da semiologia da imagem, na década de 1960, em dois textos citados no capítulo
anterior: “A Mensagem Fotográfica”, de 1961, e “A Retórica da Imagem”, de 1964, nos quais
o autor apresenta seu método, também já comentado, que subdivide a imagem em três partes: mensagem linguística, mensagem denotativa e mensagem conotativa.
A primeira dimensão, a mensagem linguística, indica o texto verbal que acompanha a
imagem, dentro ou fora dela. A figura 11 mostra um dos anúncios de uma campanha com o
objetivo de prevenção à AIDS. Na parte inferior direita do anúncio, vê-se o slogan que assina
as peças da campanha: “Sem preservativo, é com a AIDS que você faz amor. Proteja-se!”.
Esse anúncio exemplifica adequadamente aquela publicidade que, mesmo fazendo uso do
texto verbal, utiliza a imagem fotográfica como o principal recurso para a produção de seu
efeito de sentido. Conforme já comentado, geralmente, quando a publicidade faz uso da
fotografia, ela o faz em associação com o texto verbal, pois a natureza polissêmica da imagem permite uma gama de interpretações muita ampla, o que pode comprometer os objeti66

A AD está localizada no entrecruzamento das ciências humanas. Dessa forma, muitas são suas influências e
diversas são as abordagens possíveis dentro dessa legenda. Destacamos o campo da sociologia e da linguística,
mas outras áreas das ciências humanas podem estar aí implicadas, como é o caso psicanálise, antropologia ou
marxismo (MAINGUENEAU, 2001).

148

vos de comunicação propostos.

Figura 11 – anúncio 1, campanha francesa de prevenção da AIDS

Fonte: www.theinspirationroom.com/daily/2007/sleeping-with-aids. Acessado em: 5 mai. 2012

Dessa forma, no anúncio acima há uma relação de fixação entre imagem e texto. A fixação não é o único tipo de interação entre texto e imagem, mas é o caso mais comum
quando se trata de fotografia e outras imagens estáticas. Nela, o texto verbal orienta a interpretação dentro dos possíveis sentidos da imagem — o linguístico opera de modo a domesticar os sentidos, induzindo o leitor a percorrer o caminho mais plausível para a produção de sentido. Trata-se, então, de um dos recursos que permite afastar a polissemia da
imagem, como acontece no exemplo acima: a imagem de um homem, na cama, abraçado
com um escorpião pode orientar o leitor a um sentido relacionado ao ato sexual, mas dificilmente tal sentido poderia ser associado ao uso de camisinha ou ao perigo das doenças
sexualmente transmissíveis.
Para além da mensagem verbal, que não faz parte da imagem, mas é parte integrante
do sincretismo do texto publicitário, Barthes considera outras duas dimensões do fotográfico: a mensagem denotativa e a mensagem conotativa. Essa primeira mensagem, a denotativa, corresponde a todo sentido que venha da analogia, da semelhança. Em boa medida, a
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dimensão denotativa da fotografia possibilita a identificação dos elementos da cena e permite uma descrição do que há no quadro. A partir da denotação se pode responder à pergunta
“o que a imagem mostra?”. Assim, essa dimensão da imagem tem um caráter de mensagem
literal, icônica e contínua.
Pensada como uma significação primeira, mais elementar, a denotação ganha um valor muito forte quando se trata da fotografia. Enquanto outros tipos de imagem têm uma
mensagem analógica menos contundente — caso do desenho, da pintura e do cinema —, a
fotografia está quase totalmente preenchida pelo seu valor denotacional. Isso pode ser explicado a partir da própria evolução do pensamento acerca da imagem fotográfica e de seu
lugar social. Contudo, a ideia de que a fotografia é um análogo mecânico do real faz com que
a sua dimensão analógica, à primeira vista, tome toda sua significação, garantindo-lhe, assim, uma “objetividade plena”. Nesse caso, é possível resumir a mensagem denotativa da
seguinte forma: um homem nu, em uma cama, abraçado com um escorpião; no chão, junto
à cama, há uma calça jeans e, no canto do quarto, próximo a uma pequena mesa, há uma
pilha de livros. Naturalmente, a passagem de uma linguagem a outra, de alguma forma, já
interfere na mensagem primeira, denotativa, pois o ato de descrever, em si mesmo, impõe o
funcionamento de um sistema (o da língua) em relação a outro sistema (o da fotografia).
Explicitar todo o percurso da concepção de Barthes sobre o dispositivo fotográfico é
fundamental para o entendimento da sua apropriação da ideia de conotação – trata-se de um
conceito explorado inicialmente por Louis Hjelmslev, a partir de sua semiótica conotativa aplicada ao texto verbal, que Barthes emprega no estudo da imagem fotográfica. Em um sentido
mais geral, independentemente da matéria significante, o processo de conotação se desenvolve a partir da inter-relação entre dois sistemas de significação distintos (BARTHES, 1999, p.95).
Na terminologia hjelmisleviana, um sistema significante é formado por um plano de
expressão (E) e um plano de conteúdo (C). A relação entre essas partes é justamente o processo de significação (R) — assim, qualquer sistema de significação pode ser representado
pelo esquema “E R C”. O processo de conotação ocorre quando esse primeiro sistema de
significação está associado a um segundo sistema, de maneira que essa imbricação, ao
mesmo tempo em que relaciona dois sistemas, ainda os mantêm distintos. O que caracteriza, então, a conotação é esse tipo de relação que se constrói entre os dois planos de signifi-
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cação: todo o conjunto que forma o primeiro sistema “E R C” opera como o plano de expressão do segundo sistema de significação.

Quadro 10 – O processo de conotação

2º sistema

E

1º sistema

ERC

R

C

Fonte: elaboração nossa

Como se pode ver, é possível afirmar que na conotação o primeiro sistema constitui o
plano de denotação (ou a expressão) do segundo sistema. De outra forma: todo sistema conotado tem como plano de expressão outro sistema de significação — daí, então, vem a
ideia de que a denotação na imagem fotográfica é a primeira mensagem, a matéria de base,
na qual se forma uma segunda mensagem, aquela conotativa. Em oposição à noção de conotação, temos a metalinguagem, situação em que o primeiro sistema constitui o plano de
conteúdo do segundo sistema. Nesse caso, a metalinguagem é caracteriza pela existência de
um sistema em que seu plano de conteúdo é formado, ele mesmo, por outro sistema se significação.
Quadro 11 – O processo de metalinguagem

2º sistema
1º sistema

E

R

C
ERC

Fonte: elaboração nossa

Para Barthes, o que faz a objetividade da imagem fotográfica ser, em verdade, um mito
é a possibilidade de haver, sobre a denotação fotográfica, a constituição de um plano de conotação — descontínuo e simbólico — que abarca até mesmo essa compreensão da fotografia
como o análogo mecânico do real e, por ser histórica e ideológica e cultural, depende do espaço e tempo em que está localizada. Assim, em sua metodologia, sob a dimensão conotativa da
imagem, está a denotação, que constitui a mensagem primeira, literal, contínua, distribuída
por toda a superfície da imagem e caracterizada pela sua força analógica, que, por força do
Ideológico, preenche a imagem fotográfica, garantindo um valor de imparcialidade e objetividade.
Na peça publicitária da figura 11, a conotação apresenta-se em diversos elementos da
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cena, mas dois são, de fato, essenciais para o efeito de sentido que se tem de toda a campanha. Um deles é constituído pela disposição dos corpos (do homem e do escorpião), pela roupa no chão (calça) e o ambiente (quarto) que direciona o sentido para a ideia de relação sexual, independentemente das relações entre o verbal e o não-verbal. O segundo elemento que
contribui na orientação de sentidos é o escorpião, animal carregado de valores simbólicos.
Vinculado à ideia de perigo, morte, repugnância, entre outros, tais valores são fixados pelo
verbal à ideia de sexo perigoso: sem proteção, sem preservativo e passível de contágio pela
AIDS. Tais valores (morte e repugnância) não estão, a priori, vinculados à imagem do escorpião, mas são constituídos na cultura e, por isso, estão sujeitos a flutuações, mas, ao mesmo
tempo, guardam determinada estabilidade, como se pode ver na análise de outro anúncio da
mesma campanha de prevenção à AIDS, na figura 12, e em uma peça publicitária do Ford Fiesta, na figura 13.
Na figura 12 há uma mulher que, aparentemente, mantém relação sexual com outro
animal – uma aranha. Acompanhando a imagem, encontra-se o mesmo texto que assina o
anúncio anterior, localizado mais ou menos no mesmo lugar no interior do espaço visual. A
partir daí, é possível perceber que a conotação anteriormente presente no escorpião é, da
mesma forma, relacionada à aranha, caracterizando, assim, um grupo de animais que estão
ligados aos valores de perigo e repugnância.
Figura 12 – anúncio 2: campanha francesa de prevenção da AIDS

Fonte: www.theinspirationroom.com/daily/2007/sleeping-with-aids. Acessado em: 5 mai. 2012
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Analisando as duas peças da campanha, percebe-se certa estabilidade de sentido em
relação aos dois animais, que aqui remetem a interpretação do leitor para o perigo. Outro
caso que pode evidenciar esse efeito de sentido atribuído às figuras do escorpião e da aranha é a peça veiculada para o lançamento do Ford Fiesta com motor Supercharger. Nesse
anúncio existem três recipientes nos quais estão, em cada um dos vidros, uma aranha, um
escorpião e um carro Ford Fiesta. Compondo a peça, no canto esquerdo inferior do quadro,
há também o seguinte título: “Cuidado onde você pisa”, seguido do subtítulo “Novo Ford
Fiesta com motor Supercharger 1.0 95cv. Sua próxima escolha”.

Figura 13 – anúncio Ford Fiesta Supercharger

Fonte: Fonte: www.ford.com. Acessado em 03 out. 2003

Há uma importante diferença entre o sentido global desse anúncio e o sentido daqueles da campanha contra a AIDS – o perigo, nesse último caso, é valorizado negativamente, enquanto no anúncio da Ford o perigo é valorizado positivamente. Nesse caso da figura
13, a ideia é destacar a potência do novo motor, criando uma associação entre o cuidado
que se deve ter ao pisar naqueles animais e o cuidado que se deve ter ao acelerar o carro.
Assim, de uma maneira diversa, diferente do que se vê na campanha contra a AIDS, constrói-
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se aqui também uma conotação de perigo e agressividade para esses animais, de forma que
se percebe certo grau de sentidos possíveis para serem explorados a partir desses símbolos.
Em todo caso, mesmo não sendo sentidos idênticos, é possível notar que há uma coerência
entre essa cadeia flutuante de significados, evidenciando uma estabilidade de possíveis interpretações dentro da cultura.
A relação entre essas três dimensões da imagem – o verbal, a denotação e a conotação – permite explicar a produção de sentido na imagem fotográfica presente na comunicação de massa. Tendo, então, duas dimensões próprias da imagem — a denotação e a conotação — é neste segundo nível que o valor simbólico da fotografia se constrói. É importante
destacar, como já dissemos anteriormente, que esses dois níveis da mensagem fotográfica
de nenhum modo encontram-se separados, dissociados. Essa divisão é apenas operacional e
falar de uma imagem totalmente preenchida por sua denotação, puramente analógica e
literal, sem qualquer valor simbólico, não é possível — uma imagem assim já seria, ela mesma, um signo da objetividade fotográfica, como afirma Barthes (1990). Assim, é a partir do
caráter conotativo da fotografia que podemos falar no desenvolvimento de uma retórica da
fotografia.
O autor destaca, ainda, que a conotação não é “natural” nem “artificial”, mas que se
dá na cultura e na história. Evidenciar os elementos que compõem o código da conotação
dependeria, então, de um estudo do contexto social no qual o discurso se desenvolve e de
um árduo trabalho de catalogação dos signos que formam o código da fotografia – trabalho
que Barthes não desenvolve. Contudo, seu estudo nos indica, de modo bem geral, os processos de conotação da fotografia, a saber: trucagem, pose, objetos, fotogenia, estetismo e
sintaxe (1990, p.15-19). Não se trata de unidades ou categorias de significação, mas de procedimentos para a introdução de um sentido segundo na imagem, que operam da seguinte
forma:
 Trucagem: esse recurso consiste na alteração dos elementos que compõe a cena
fotografada, sem uma declaração dessa ação. Ou seja, é o recurso atualmente conhecido como montagem. Essa técnica tem como fundamento a exploração do
forte valor denotativo da imagem fotográfica, que é aproveitado para produzir um
dado efeito de sentido. No caso específico da imprensa, faz-se uso da ideia de ob-
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jetividade e neutralidade da imagem na intenção de “manipulação” da informação
e geralmente o leitor não tem ciência das modificações feitas no “real”, o que implica em questões éticas significativas. Por outro lado, em se tratando de publicidade, a trucagem é amplamente empregada na construção de sentidos retóricos
dos mais diversos, sem a intenção de escamotear a realidade e se aproveitar do
caráter indicial da fotografia – trata-se, aí, de um recurso incorporado à ludicidade
da publicidade e compartilhado com o leitor. Dessa forma, é muito comum vermos em publicidade a representação fotográfica sendo utilizada fora daquele seu
valor histórico de comprovação, o “isto foi” barthesiano — na publicidade, a fotografia incorpora (e é incorporada) a lógica do exagero, do artificial, da fantasia e
do humor, conforme o ocorre no anúncio da figura 13.
 Pose: este recurso desenvolve-se a partir dos significados historicamente constituídos para a postura do corpo e a forma com que este é mostrado. Muito empregada em imagens de propaganda política e em publicidade em geral, essa técnica
envolve também o posicionamento do fotógrafo, pois em última instância, o ponto de vista e o ângulo da imagem alteram consideravelmente a maneira como o
corpo é evidenciado.
 Objetos: em publicidade esse recurso de conotação ganha uma importância ainda
mais destacada, uma vez que a construção da cena faz parte da lógica própria desse tipo de discurso. Assim, interessa aqui os sentidos mobilizados com a utilização
de determinados objetos culturalmente carregados de significados. Assim, no
exemplo da figura 10, o conjunto de determinados elementos pode simbolizar a
ideia de relação sexual: a calça jeans largada no chão, junto à cama, e os demais
elementos que compõem a ideia de quarto (foto e ilustração na parede, cama, pequena mesa de canto e outros) reforçam, em conjunto com o corpo nu e o posicionamento entre o homem e animal, esse sentido.
 Fotogenia: aqui estão reunidas diversas técnicas (produção, luz, edição e impressão, entre outros) com a finalidade de agregar à imagem um sentido de embelezamento. Barthes propõe o estudo dessas diversas técnicas e os sentidos mais ou
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menos estáveis a que elas remetem, com o objetivo de resgatar o léxico próprio
da fotogenia.
 Estetismo: em diversos momentos, a produção publicitária se apropria da arte para atender aos seus efeitos de sentido. No caso da fotografia, esses recursos para
o aprimoramento de um sentido estético da imagem são amplamente empregados, muitas vezes no intuito de garantir um sentido mais artístico para a publicidade, aproximando-a seja da moda seja da arte moderna e contemporânea.
 Sintaxe: a esse respeito, Barthes destaca a importância das imagens em sequência. Para o autor, determinados efeitos de sentido não estão localizados no interior da imagem, com acabamos de ver nos outros recursos de conotação. Alguns
desses efeitos, como é o caso da comicidade, muitas vezes só são possíveis quando há um encadeamento de imagens. Dessa maneira, a conotação de comicidade
não está no interior de uma imagem, mas na relação constituída de modo mais
amplo, no conjunto em sequência das imagens. Outro caso desse tipo é a noção
de tempo transcorrido (temporalidade), que é garantida com o uso de conjunto de
imagens.
Evidenciando, então, o processo de conotação da imagem fotográfica, é possível
compreender como um sentido segundo, de caráter simbólico e cristalizado na cultura,
constrói-se a partir da denotação fotográfica. Tais recursos aqui elencados são amplamente
empregados pela publicidade contemporânea no desenvolvimento de seus efeitos de sentido, o que repercute na relação que marcas e anunciantes mantém com o leitor através da
publicidade e como este discurso constitui-se como o que se chama publicidade institucional, o que se será evidenciado mais adiante. Além de evidenciar os mecanismos do processo
de conotação fotográfica, é importante discutirmos como se dá alguns aspectos da relação
entre leitor, processo de leitura e efeito de sentido. Desta forma, a seguir, colocaremos em
destaque noções como estereótipo, leitura e interpretação, a partir dos estudos de E. Gombrich.
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3.1.2 A produção de sentido e a noção de estereótipo

A noção de conotação em fotografia e o estudo dos processos de conotação dão uma
maior clareza quanto às implicações históricas e culturais a que estão submetidos os sujeitos
do discurso e, mais especificamente, como eles fazem uso dessa matéria significante. Do ponto de vista da significação, então, esses conceitos permitem compreender como a imagem faz
sentido na publicidade, por exemplo, mas, de certo modo, a dimensão perceptual da imagem,
e como isso interfere na construção do sentido, ainda precisam ser mais discutidos no interior
de uma semiologia dos discursos sociais. Dessa forma, os estudos de Gombrich, sobretudo sua
noção de estereótipo, parecem oportunos, pois explicam alguns aspectos da leitura.
Para Gombrich, e ideia de estereótipo é muito mais esclarecedora dos processos de
produção de imagens e diz menos em relação à interpretação – ao contrário de suas ideias
apresentadas no capítulo anterior. Além disso, seu desenvolvimento teórico é fundamentado principalmente em questões psicológicas, em detrimento de uma compreensão cultural
ou sociológica. Certamente que aqui interessam muito mais noções que contribuam na
compreensão da leitura de imagens; contudo, os estudos apresentados nessa obra evidenciam como os estereótipos se estruturam enquanto modelos mentais e, a partir daí, o lugar do
leitor passa a ser contemplado.
Nessa perspectiva, Gombrich situa o estereótipo a partir da necessidade humana de
classificar e categorizar suas experiências. Com isso, o processo de produção de imagens
depende, necessariamente, de um modelo internalizado que é tomado como base para a
criação. Dessa forma, então, o modelo de uma experiência humana (uma situação ou mesmo um objeto) é o princípio do qual parte o produtor de imagens e, dependendo das exigências da situação, são acrescentados ao modelo os caracteres distintivos daquilo que é
representado.
Decorre daí a noção de estereótipo adaptado: a criação sempre parte de uma biblioteca individual de modelos e esquemas — construída na cultura e historicamente determinada —, sendo esse modelo tomado e alterado de acordo com as especificidades. A este
respeito, Gombrich (1995) resgata a ideia do formulário — documento já previamente de-
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terminado, no qual basta o preenchimento de alguns espaços em branco —, que, na idade
média, recebia o nome de “símile”, a mesma denominação dada ao esquema do produtor de
imagens.
Exemplificando a questão, a própria organização do trabalho da comunicação publicitária ajuda na compreensão desse processo: no momento da definição e desenvolvimento
das peças de uma campanha, são utilizados, enquanto modelos prévios, imagens disponibilizadas em catálogos de bancos de imagem. Tais imagens, organizadas em categorias, demonstram como a produção em publicidade se baseia em modelos e esquemas já consolidados na cultura; dificilmente não se encontra a imagem adequada à necessidade da comunicação, o que indica e reforça a influência desses modelos já construídos, tanto para a produção quanto para a leitura desse tipo de discurso.
O uso de estereótipos em publicidade justifica-se, como dito anteriormente, pela necessidade de atingir determinados sentidos para a efetivação dos objetivos de comunicação.
Os esquemas aumentam as possibilidades de que a mensagem seja compreendida de forma
conveniente e facilitam o processo de leitura, uma vez que não se dispõem de muito tempo
para a interação com o leitor.
De fato, a noção de estereótipo em Gombrich é mais apropriada para a discussão dos
processos de produção do discurso, entretanto, alguns conceitos desse autor contribuem
para o entendimento da leitura, tais como: princípio do etc., padrão de correção e sua noção
de interpretação.
A interpretação, dentro dessa abordagem, tem um caráter partitivo. Ou seja, a leitura
da imagem não se dá em um só movimento, de forma instantânea. Por limitações diversas,
inclusive de ordem biológica, não é possível analisar a imagem em um só lance, mas em etapas, de acordo com o campo de visão (AUMONT, 1993). Dessa forma, a interpretação é um
exercício de projeção no qual o leitor lança uma hipótese inicial — conceito ou ideia prévia
para a interpretação da imagem — e, aos poucos, em etapas, vai pondo à prova aquilo que
vê. Buscando, então, uma coerência de conjunto, o leitor irá confirmar (ou não) aquela sua
hipótese inicial de trabalho. Assim, ler uma imagem é projetar uma expectativa de sentido e
buscar a confirmação dessa antecipação, de forma progressiva, em etapas.
Considerando essas duas referências conceituais — os processos de conotação da fo-
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tografia e a noção de estereótipo visual — como eixos para operação da análise da fotografia publicitária, é importante destacar dois pontos fundamentais neste processo de análise:
 A propaganda como discurso coerente: esse estudo propõe tomar não apenas o
anúncio publicitário, mas a campanha publicitária — um esforço organizado e coerente de comunicação, internamente articulado por elementos de linguagem.
 A produção de sentido e o posicionamento de marca: a publicidade contemporânea possui, entre outras características, uma forte influência no trabalho de posicionamento de marcas. Dessa forma, a metodologia aqui proposta procura verificar como a publicidade desenvolve efeitos de sentido que operam a elaboração de
um posicionamento continuado entre enunciadores e coenunciadores do discurso
publicitário (anunciantes e consumidores, respectivamente).
Dessa forma, os operadores de análise aqui tratados ― (1) a dimensão conotativa da
imagem fotográfica e (2) a estereotipia fotográfica ― objetivam criar categorias que expliquem a produção de sentido na publicidade impressa e como a fotografia é aí utilizada. Tal
classificação estabelece três categorias que demonstram como o efeito de sentido produzido
articula, no discurso publicitário, as características intrínsecas do produto e/ou uma rede de
valores associados ao produto. Assim, nessa perspectiva, é possível destacar três categorias
de análise:
 Publicidade conceitual: esse tipo de publicidade articula os elementos do discurso
no sentido de desenvolver um posicionamento para o produto e/ou marca. Aqui o
foco da comunicação não é o produto ou serviço anunciado, mas um conjunto de
valores atribuídos à marca. Assim, a imagem fotográfica é solicitada a operar com
recursos de conotação que, num resultado final, terá um caráter de deslocamento
dos conteúdos específicos do produto (seus atributos técnicos, desempenho e preço, por exemplo) para um conceito, um conjunto de valores associados à marca.
Nessa categoria, os estereótipos visuais afastam-se dos atributos do produto ou do
contexto evidenciado pelo texto; não havendo uma relação de reforço ou redundância entre texto e imagem. Nesses casos, é muito comum encontrar aquela publicidade que faz pouco ou nenhum uso do texto. É mais frequente encontrarmos nessa categoria a publicidade de moda, telefonia móvel, cerveja e refrigerantes.
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 Publicidade Conceitual-Referencial: nesse caso, o efeito de sentido tanto trabalha
o posicionamento da marca como evidencia os atributos do produto. As imagens
dessa categoria parecem ter seus recursos de conotação e estereótipos visuais ancorados no produto ou serviço (função referencial), ao mesmo tempo em que desenvolvem atributos outros, deslocados do produto e não diretamente relacionados a este, mas mais voltados à marca e seu conceito. Aqui é comumente localizada a publicidade de automóveis e serviços bancários, por exemplo.
 Publicidade referencial: trata-se daquela publicidade cujo efeito de sentido está
direcionado para os produtos — seus atributos físicos, desempenho, preço. O esforço de comunicação aqui não busca o agenciamento de valores e ideias ligadas à
marca, mas concentram seus efeitos retóricos no produto ou serviço anunciado.
Nesse caso, os recursos de conotação presentes na imagem trabalham no intuito
de evidenciar o produto e os estereótipos empregados entram em uma relação de
reforço do texto, que busca centralizar a resultante de sentido no produto. Geralmente, encontramos nessa categoria a publicidade de varejo, que muitas vezes
tem como argumento principal o preço do produto.
A partir dessas categorias, é possível evidenciar o trabalho da imagem na semiose da
comunicação publicitária, procurando enfatizar o direcionamento dos efeitos de sentido em
relação ao desenvolvimento de um posicionamento de marca, como se pode ver na análise
dos quatro anúncios a seguir. As figuras 14, 15, 16 e 17 trazem quatro anúncios da campanha publicitária67 do lançamento do Ford Focus. Nelas pode-se perceber um ordenamento
conceitual que permite tomá-las como uma campanha.
O conjunto de anúncios mantém uma unidade coerente do ponto de vista formal e
conceitual, o que já possibilita um encadeamento de efeitos de sentidos. No plano formal,
há uma imagem fotográfica do veículo que toma a maior parte do espaço da peça. Acompanhando a imagem e fixando o efeito de sentido está o título do anúncio, que no caso da figura 14, pode ser localizado no canto direito inferior, dentro da maior imagem. Abaixo da ima67

A campanha publicitária, ou campanha de propaganda, é o esforço integrado composto por diversas peças
publicitárias (e até mesmo comunicação não publicitária, tais como ações de promoção de vendas ou merchandising) a fim de atingir um determinado objetivo de comunicação, como, por exemplo, o lançamento de
um novo produto ou uma liquidação (SAMAPIO, 2003, p.260).
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gem principal está um conjunto de pequenas imagens que evidenciam alguns detalhes do
carro, sempre acompanhadas de um breve texto, à maneira de uma legenda — todos com
forte apelo referencial. Na saída do espaço visual encontra-se o símbolo da marca Ford, junto ao slogan68 do produto e outro da marca. Esse modelo formal será repetido para as demais peças da campanha, conforme veremos mais a diante.

Figura 14 – anúncio lançamento Ford Focus 1

Fonte: Website da Ford. Disponível em: <http://www.ford.com>. Acessado em: 3 out. 2003

Além de uma unidade mais formal, é possível destacar uma coerência no conceito de
comunicação69 das peças. No título indireto do anúncio acima (FIGURA 14), é destacado um
valor de beleza do veículo – “Quando você conseguir tirar os olhos do carro, dê uma olhada
no que vem dentro” – em mantém com a imagem uma relação de fixação e reforço. Ao
mesmo tempo em que a fotografia opera seus recursos de conotação no sentido de enfati68

Slogan, palavra de origem céltica, significa “grito de guerra”. Ao contrário dos demais elementos de texto da
publicidade, o slogan é uma expressão fixa, mais permanente, que não sofre alterações rápidas. Inicialmente
foi empregada por vendedores ambulantes e depois empregada em jornais e revistas, ou seja, seguindo a evolução da comunicação publicitária. Geralmente é um texto curto, de fácil memorização e que busca concentrar
os valores fundamentais que dão forma a uma marca (MARTINS, 1997, p.132).
69
De acordo com Vieira (2001, p. 28), conceito de comunicação é a “fórmula utilizada pela agência para angariar a simpatia” do leitor. O conceito de comunicação é o elemento mais importante que a peça publicitária traz:
ele resume o posicionamento do produto e o objetivo de comunicação da publicidade, unindo todas as peças
que formam a campanha (SAMPAIO, 2003).
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zar o caráter estético do produto mostrado, o texto propõe a fixação de um sentido de beleza e sofisticação, reiterando e confirmando, em uma ação de redundância — o que limita a
polissemia própria dessa imagem e direciona o efeito de sentido.
Figura 15 – anúncio lançamento Ford Focus 2

Fonte: Website da Ford. Disponível em: <http://www.ford.com>. Acessado em: 3 out. 2003
Figura 16 – anúncio lançamento Ford Focus 3

Fonte: Website da Ford. Disponível em: <http://www.ford.com>. Acessado em: 3 out. 2003

Ao contrário do anúncio da figura 13, que está fortemente centrado em uma estratégia
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conceitual70, a sequência de peças para o lançamento do Ford Focus, ao mesmo em que busca
estabelecer um efeito de sentido conceitual71, reforça atributos concretos do produto – tecnologia, itens de segurança e conforto – e o seu desempenho. Dessa maneira, enquanto o exemplo da figura 13 pode ser classificado como publicidade conceitual, essa campanha para o Ford
Focus tem um caráter misto, sendo classificada como publicidade conceitual/referencial.
No caso da campanha do Ford Focus, as imagens principais de cada anúncio têm, ao
mesmo tempo, um valor referencial e conceitual. A referência desenvolve-se à medida que a
fotografia tem um forte valor denotativo — sua função de mostrar o carro é aqui essencial –,
destacando o automóvel em ângulos diversos, nos quais o posicionamento em diagonal passa a ter um importante valor de descrição do objeto.

Figura 17 – anúncio lançamento Ford Focus 4

Fonte: site da Ford. Disponível em: <http://www.ford.com>. Acessado em: 3 out. 2003

Para além da denotação, nas imagens principais das figuras 14, 15, 16 e 17 é possível
perceber um forte valor estético e a presença da fotogenia como recurso de conotação. Ou
seja, sobre a mensagem literal das imagens, os recursos de luz, enquadramento, figura e
70

Mesmo tendo como objetivo informar um diferencial de desempenho do produto (motor Supercharger), é
importante notar que o efeito de sentido buscado nessa peça esvazia a função referencial da imagem e do
anúncio.
71
Em determinados setores, é importante notar os produtos também constituem marcas, além da marca corporativa, que representa o fabricante, nesse caso, a montadora.
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fundo, entre outros, são utilizados no sentido de enfatizar o embelezamento do produto e
da própria imagem. É empregado nesses anúncios um padrão cromático — cores escuras
como preto e tons de azul e verde — com forte conotação de luxo e sofisticação.
De fato, tais conotações poderiam não ser apreendidas apenas com a leitura dessas
fotografias, mas o uso do texto verbal, como foi dito anteriormente, reforça (repete e confirma o conceito expresso na imagem) e conduz a interpretação em meio à polissemia constitutiva da imagem, como podemos perceber ao observar mais detidamente os títulos dos
das peças:
Figura 14: “Quando você conseguir tirar os olhos do carro, dê uma olhada no que
vem dentro”;
Figura 15: “Dizem que a felicidade está nas coisas mais simples. Estava”;
Figura 16: Na verdade você deveria comprar dois: um para dirigir e outro para olhar
enquanto dirige.
Figura 17: "Fala muito sobre o dono. E olha que uma das inovações é o silêncio”.
Observando, então, as mensagens linguísticas presente nessa campanha, percebe-se
a confirmação de um caráter conotativo, além do valor literal das imagens. Essa carga simbólica direciona o efeito discursivo para o sentido de beleza e sofisticação do produto e sua
marca — enquanto os exemplos das figuras 14 e 16 destacam o valor estético do carro, os
exemplos das figuras 15 e 17 direcionam a interpretação para a ideia de sofisticação e estilo,
não apenas do carro, mas de seu proprietário. Assim, o conceito do novo Ford Focus está
centrado nas ideias de beleza e sofisticação — tanto do objeto quanto de seu dono.
Além disso, o caráter estereotípico dessas imagens é explícito: são imagens “clássicas” da publicidade de automóveis — a construção da luz, os efeitos entre figura e fundo, o
enquadramento e o posicionamento do objeto são padrões já cristalizados na publicidade
contemporânea. Assim, em uma leitura rápida, o leitor pode até dispensar uma análise mais
detida da imagem — de acordo com o “princípio do etc.”, o leitor pode dispensar uma análise detalhada da fotografia. Em boa medida, isso é até desejável, uma vez que a efetivação da
comunicação em publicidade deve acontecer em um curto espaço de tempo e dentro de um
efeito de sentido mais ou menos específico — ao mesmo tempo em que o uso de modelos
reduz o valor criativo da imagem publicitária, ele garante e facilita a efetivação de efeitos
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sentidos.
Os estereótipos aqui se comportam no sentido de direcionar a interpretação para o
objeto e seus valores intangíveis. Ao contrário de uma publicidade essencialmente conceitual — que na maioria dos casos utiliza os estereótipos de forma a distanciar o efeito de sentido do produto anunciado —, essa campanha, classificada como o tipo misto conceitual/referencial, opera simultaneamente os estereótipos visuais da fotografia para um efeito
de sentido referencial e conceitual. Ou seja, há tanto uma estereotipia referencial, que “fala”
do produto e sua natureza, quanto uma estereotipia conceitual que escapa ao objeto referenciado e instala uma ordem de ideias e valores à marca.

3.2 O FENÔMENO CONTEMPORÂNEO DAS MARCAS COMERCIAIS

A partir das categorias anteriormente discutidas, percebe-se como uma determinada
forma de construção do discurso publicitário opera um ordenamento significante, no sentido
de agregar uma rede de valores intangíveis aos produtos — o que se denominou publicidade
conceitual. Viu-se, ainda, que a comunicação publicitária pode desenvolver discursos nos
quais os valores objetivos e materiais dos produtos formam o foco de efeito de sentido —
denominada aqui como publicidade referencial. De um modo intermediário, falou-se daquele discurso publicitário que articula efeitos de sentido tanto vinculados a valores intangíveis,
quanto relacionados a qualidade materiais e objetivas de produtos e serviços – que recebeu
a denominação de publicidade conceitual-referencial. Dessa forma, dentro da escala dada
pelas três categorias apresentadas, interessa-nos estudar a publicidade que engendra uma
rede de sentidos em torno do produto, que conforma um mundo próprio para esse produto,
dotado de coerência e pertinência para os sujeitos receptores (consumidores ou não).
Assim, pensar como a imagem fotográfica na publicidade participa da construção de
um discurso da marca impõe uma análise dentro das categorias aqui denominadas conceitual e referencial-conceitual. Tais categorias, que atualmente correspondem a uma parcela
bastante significativa da comunicação publicitária, evoluíram paralelamente ao aumento da
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sofisticação e da complexidade do fenômeno marca, em uma relação de interdependência:
as marcas necessitam dos recursos de comunicação da publicidade, ao mesmo tempo em
que dão sustentação para o seu desenvolvimento. Dessa forma, o fenômeno marca inscrevese no campo da comunicação e da linguagem, pois se trata de produção de sentidos, de fluxo de discursos devidamente organizados.
Considerando a marca como efeito de sentido e fenômeno de comunicação, é importante defini-la e descrevê-la, mas, tendo em vista os objetivos deste estudo, isso não é suficiente. Faz-se necessário delinear em detalhes o funcionamento social desse fenômeno,
dentro de um modelo teórico que dê conta de sua dinâmica, que envolve fatores de ordem
semiótica, evolutiva e relacional (SEMPRINI, 2006). Para tanto, num primeiro momento, o
texto que se segue objetiva expor a evolução da marca, considerando as implicações sociais
envolvidas no processo. Num segundo momento, propõe-se um panorama de conceitos e
modelos analítico-teóricos para as marcas contemporâneas, destacando a perspectiva anglosaxônica, que dá origem às compreensões de marca advindas do marketing, e a perspectiva
semiológica, que privilegia uma compreensão do fenômeno enquanto produção de sentido e
acontecimento de linguagem.

3.2.1 A Evolução das Marcas: da identificação à produção de sentidos

Primeiramente, é importante perceber que as marcas contemporâneas resultam de
um processo evolutivo, que tem início na Antiguidade. Os romanos utilizavam figuras para
resumir de forma prática os tipos de produtos comercializados – isso era bastante conveniente, uma vez que se observavam altos índices de analfabetismo naquela época. Dessa forma, na frente dos açougues era possível encontrar o desenho de uma pata traseira de boi, o
comércio de vinhos era representado por uma ânfora e as casas de laticínios recebiam em
suas fachadas a figura desenhada de uma vaca (PINHO, 1996, p.11).
Nota-se que o uso dessas marcas cumpria a função apenas de identificar o tipo de
comércio e produto. Trata-se de um papel da marca bastante elementar, quando comparado
ao que fazem as marcas no século XX ou mesmo em relação às funções das marcas criadas
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na Idade Média. Por volta do século XI, conforme afirma Carmem Carril (2007) além de identificar os serviços comerciais, as marcas tinham a função de identificar a origem dos produtos e distinguir os seus fabricantes. Além disso, o uso das marcas criava condições para normalização de padrões de qualidade, controle de áreas de comercialização, ajustes quantitativos de demanda e oferta, uma vez que todo fabricante era obrigado a possuir sua marca
individual. O desenvolvimento dos processos de produção e comercialização percebidos nesse período é responsável por outro aspecto importante: o aumento da distância entre produtor e consumidor ― tal situação impôs às marcas outra função: estabelecer a relação (e a
comunicação) entre produtor e consumidores; ser o principal elo entre essas duas instâncias.
Com o passar do tempo, algumas marcar começaram a representar referência de qualidade
dentro do seu setor e, com isso, garantiram maior destaque frente à concorrência. A esse
respeito, Pinho (1996) destaca que, no século XVI, o uísque escocês recebia gravações em
seus barris antes de ser embarcado e comercializado – isso evitava falsificações ou adulterações de conteúdo; no século XVII, os bares ingleses recebiam desenhos relacionados aos
nomes dos estabelecimentos, a fim de acentuar a diferenciação.
Com a diversificação de suas funções, as marcas adquiriram maior participação na vida das pessoas e, consequentemente, sua importância comercial se tornou estratégica e
decisiva. Assim, por volta do século XIX, o valor econômico de algumas marcas começou a
ser algo realmente representativo dentro do patrimônio das suas empresas detentoras. Surgiu então, nesse contexto, a preocupação com o registro e proteção de marcas comerciais.
Países como Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha, que já na segunda metade do século XIX
tinham indústria e comércio bem desenvolvidos, foram os primeiros a criar leis de proteção
às marcas. No Brasil, uma legislação adequada para reger a propriedade de marcas só surgiu
alguns anos depois, em 1875. Até então não havia uma lei que garantisse a propriedade de
uso de marcas ou que caracterizasse como crime o uso não autorizado ou a cópia de marcas
(PINTO, 1996 apud DOMINGUES, 1984).
O final do século XIX e o início do século XX foram marcados por um grande desenvolvimento do uso de marcas comerciais, de tal modo que ao conceito de marca comercial
foi acrescentada a noção de marca industrial. Essa nova forma de compreensão do fenômeno demonstrava as rápidas transformações que os processos de produção e consumo esta-
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vam sofrendo e a importância de todo esse novo contexto. A partir daí, com crescimento
quantitativo e qualitativo dos meios de comunicação massivos, o que se dá no decorrer do
século XX, a estreita relação entre comunicação e marca abre espaço para uma complexa e
diversificada forma de construção de sentidos e interação entre a sociedade e as marcas
(PINHO, 1996). De fato, o que se percebe é que, com o passar do tempo, a marca se tornou
um fenômeno do campo da comunicação – “A marca moderna não pertence ao mundo do
comércio, mas ao da comunicação” (SEMPRINI, 1995, p.19). Ainda na perspectiva de Semprini, desde o fim do século XIX, tem-se a consolidação de dois importantes processos que
vão definir o papel e o sentido das marcas na contemporaneidade: (1) O aumento da importância dada à comunicação do produto em detrimento da atenção dada apenas à sua comercialização; (2) A diminuição da importância dada às características materiais do produto
e o aumento da importância das às suas características imateriais.
Ainda no século XIX, as teorias advindas da economia, que dão sustentação a boa
parte dos fundamentos iniciais do marketing, tinham foco concentrado no produto, o que
impedia uma compreensão satisfatória das transformações no interior das marcas. Além
disso, as teorias de destaque que surgiram no século XX ainda não davam conta de definir e
explicar adequadamente o fenômeno — a exemplo da teoria das necessidades, de Maslow,
que, segundo Semprini, trazia uma abordagem das necessidades humanas demasiadamente
concentradas no produto. Em consequência dessas deficiências conceituais, não se pode
encontrar no marketing ou nas teorias econômicas uma compreensão precisa, que dê conta
da complexidade das marcas contemporâneas. É bem verdade, como destaca o autor, que o
marketing foi capaz de elaborar formas de operar e gerir marcas, mas seus métodos apresentam limitações, uma vez que não há uma base teórica que consiga conceituar e explicar
com precisão o fenômeno (SEMPRINI, 1995).
Tais abordagens apresentam limitações bem mais expressivas a partir da observação
das duas tendências citadas acima. Com a evolução das marcas no século XX, a comunicação
dos produtos ganha significativa importância, de maneira que não comunicar o produto (e
sua marca), praticamente o torna inexistente — ou seja, produtos e marcas só passam a
existir quando estabelecem suas comunicações (vale ressaltar que há setores, raros, é bem
verdade, em que as marcas apresentam pouca importância). Além da necessidade de existir
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dentro dos dispositivos de comunicação, outro processo importante é que a comunicação
passou a destacar muito mais as características imateriais do produto, carregadas de valores
simbólicos e apelos emocionais, devidamente pertinentes dentro do imaginário, produzindo
uma cadeia coerente e associações ao produto e à marca.
Esses dois processos, que destacam a evolução das marcas e suas transformações,
têm sustentação em um conjunto de circunstâncias de diversas ordens (sociais, econômicas
e culturais, por exemplo). Semprini (2006) destaca dez circunstâncias que adquiriram crescente destaque no último século, indicadas por ele como tendências. Aqui serão apresentadas as mais relevantes dessas circunstâncias; outras serão condensadas, já que, na verdade,
algumas são variações do mesmo tema.
 O aumento da oferta de produtos

Como foi dito anteriormente, entre as primeiras funções atribuídas às marcas estão a
de identificar e a de diferenciar. Com o desenvolvimento do consumo percebido no século
XX, a quantidade de produtos disponíveis nas prateleiras cresceu de maneira intensa. Não
apenas novos tipos de produtos (novos conceitos e funções), que os avanços tecnológicos
permitem, mas o surgimento de inúmeros fabricantes de produtos similares. Como indica
Semprini (2006), o homem da Idade Média podia observar um número bastante limitado de
produtos a consumir, num cenário em que o surgimento de novos produtos ou simplesmente pequenas inovações não eram muito comuns. Já o homem do século XX depara-se com a
quantidade infinitamente maior do que aquela da Idade Média.
Ao mesmo tempo em que se vê o aumento quantitativo de novos produtos, observase também um expressivo crescimento nas variantes que se podem ter de um mesmo produto – setores como os de alimentos e eletrônicos são bem representativos dessa riqueza de
opções. Dessa forma, a decisão de compra tornou-se algo bem complexo, devido não somente a novos conceitos de produtos, mas também por conta das inúmeras variações de um
mesmo produto. Dentro da mesma marca é possível encontrar diversos sabores do mesmo
alimento e inúmeras embalagens com quantidades que se adéquam à multiplicidade de estilos de vida, por exemplo. Consequentemente, o homem contemporâneo depara-se com um
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sem-fim de opções de consumo, muitas delas indefinidas e sem qualquer expressividade. Tal
cenário dá às marcas, e à sua comunicação, um papel fundamental. No universo de tantos
produtos, é a construção de uma adequada comunicação – coerente, com pertinência e
identidade forte – que garante o diferencial diante dos consumidores de marcas e discursos.
Decorrente desse processo, alguns setores do mercado observam uma severa saturação. Em uma perspectiva global, tal saturação não chega a acontecer, pois novos nichos de
consumo surgem de acordo com a evolução tecnológica e as necessidades humanas. No entanto, se globalmente ocorre crescimento, em segmentos específicos há, de fato, uma estagnação. Isso acontece por simples envelhecimento do setor, que pode ficar obsoleto e
entrar em declínio, mas existem também nichos de mercado com consumo estável e crescimento muito baixo, sendo esses mercados sustentados basicamente pelo esgotamento dos
produtos já circulantes na sociedade — ou seja, tem-se apenas um consumo para reposição.
Nesses setores do mercado que já se encontram desgastados, por um motivo ou por outro,
o crescimento de uma marca significa a retração de outra, tornando, assim, a disputa muito
acirrada. Assim, mais uma vez o trabalho das marcas se torna fundamental no processo de
escolha e mudança de hábitos de consumo.
 A crescente importância da comunicação
O século XX também mostrou ser o período em que a importância da comunicação
foi percebida pelas empresas — tão importante quanto o produto é a comunicação do produto. Seguindo essa ótica, as empresas passaram a dedicar maior atenção e investimentos à
comunicação interna, externa, além da publicidade, trabalhada já há algum tempo. Nos
mercados mais complexos, a comunicação do produto se tornou um dos seus pontos fundamentais, chegando ao ponto do indispensável para a existência e sobrevivência da maioria
dos produtos.
Mas além desse lugar de destaque que a comunicação adquiriu na mentalidade das
empresas, é importante observar que a forma de ação que as empresas adotaram em relação à sociedade, através da sua comunicação, foi também revista consideravelmente. Segundo Semprini (2006), as empresas passaram a desenvolver sua comunicação publicitária
tendo em vista não somente o interesse nas vendas imediatas, mas comunicando os valores

170

da instituição, suas preocupações futuras com a sociedade. A publicidade tornou-se uma
instância de comunicação mais ampla, agregando um importante papel na construção da
imagem da marca e da empresa e um meio de relacionamento com as pessoas.
 Poluição midiática:
O aumento na quantidade de marcas e produtos colocados no mercado, aliado ao
trabalho de comunicação das empresas dá origem a uma grande quantidade de discursos
comerciais na comunicação de massa e outros suportes alternativos. Além da publicidade,
que ocupa a maior parte das verbas e dos espaços, toda forma de comunicação das empresas, que circula em suportes como folhetos, relatórios, material de ponto de venda, internet
e outros contribuem para o fortalecimento desse efeito de poluição midiática. A grande
quantidade de discursos circulantes, muitas vezes de maneira desordenada, provoca o enfraquecimento de todo o conjunto da comunicação, anulando o efeito esperado por seus
produtores.
Em função dessa perda de força dos discursos comerciais, sobretudo da comunicação
publicitária, o papel contemporâneo da marca adquire maior importância: cabe às variadas
formas de discurso da marca a função de estabelecer com o leitor um elo coerente e distinto
dos demais discursos concorrentes, no qual o produto mostre alguma pertinência. Caso contrário, torna-se importante a possibilidade do produto e seus discursos caírem no esquecimento.
 Desmaterialização dos produtos
Semprini (2006) explica que, na segunda metade do século XX, consolidou-se a tendência de valorização das características imateriais dos produtos, em detrimento da importância de seus aspectos físicos. Ou seja, o papel que os produtos assumem e a rede de significados que eles despertam tornam-se cada dia mais relevantes. Alinhada a essa tendência
está a diminuição progressiva na dimensão física dos produtos. Em diversos setores, tais
como alimentos e eletrônicos, essa característica é mais explícita.
A individualização do consumo e a redução do tamanho das famílias, por exemplo,
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promovem a redução das embalagens de alimentos e dão espaço para o surgimento de porções individuais. No setor de eletrônicos, a diminuição do tamanho dos produtos é uma forte tendência. A miniaturização de telefones celulares, o surgimento de eletrônicos mais finos
e delgados – televisores com tecnologia LCD, plasma e LED, tablets, celular e notebooks, por
exemplo – e os dispositivos de armazenamento de dados cada vez menores e mais potentes
demonstram que a valorização dos atributos físicos dos produtos perde progressivamente
sua importância, em relação ao seu desempenho e aos valores que essa redução de dimensões pode simbolizar.
Assim, considerando as circunstâncias expostas anteriormente, vê-se que o papel desempenhado pelas marcas — sua função de atribuir sentido aos produtos na relação entre
fabricantes e consumidores — torna-se crucial. A questão da marca na contemporaneidade
se desloca do campo puramente comercial, no qual a gestão de negócios empresariais determina a maneira de compreensão do fenômeno, para o campo da comunicação e da significação, no qual o discurso publicitário, entre outros recursos de comunicacionais da empresa, assume um papel central na criação de uma rede de sentidos entre aqueles que produzem e aqueles que consomem – o que, em última instância, determina não apenas um consumo material, mas acima de tudo um consumo de ordem simbólica (BAUDRILLARD, 2008).

3.2.2 Dois olhares sobre o fenômeno-marca

O fenômeno das marcas contemporâneas é tradicionalmente tratado como um problema do campo da administração e do marketing. No entanto, a complexidade do processo
de constituição das marcas – que envolve uma dimensão gerencial e empresarial, ao mesmo
tempo em que é um fenômeno econômico, social e de linguagem, impõe uma compreensão
multifacetada. Assim, considerando as marcas em sua natureza gerencial, social e de linguagem, apresentaremos a seguir a abordagem dada pelo campo do marketing e, em seguida,
colocaremos em discussão as contribuições da semiótica.
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3.2.2.1 A visão do marketing

Considerando a complexidade que o fenômeno-marca apresenta a partir do crescimento comercial e industrial iniciado no século XIX, é possível compreender a importância
das marcas sob diversos aspectos. Numa perspectiva mais tradicional, as marcas podem ser
estudadas como um fenômeno próprio do campo empresarial e da administração – mais
precisamente do campo do marketing. Sob esse olhar, a marca é tomada como a interface
de uma empresa, que põe em circulação bens e serviços, a fim de atender às necessidades
dos consumidores. Ou seja, a marca passa a ser vista como um elemento de distinção entre
produtos concorrentes e, de certa forma, como o elo entre produtores e consumidores. Por
outro lado, considerando a marca como elemento de distinção e interface entre as empresas
e a sociedade, percebe-se que é possível tomar tal fenômeno como um problema do campo
da comunicação e do sentido. Assim, a lógica da gestão de negócios empresariais dá espaço
à noção de marca como discurso, como produção de sentidos devidamente organizados ao
longo do tempo e, consequentemente, a publicidade se torna o ambiente privilegiado para
estudo da circulação dos discursos das marcas.
Observando com cuidado, em relação ao estudo das marcas, esses dois campos de
conhecimento não são necessariamente excludentes. A complexidade das marcas na sociedade contemporânea sugere que, para compreender o seu funcionamento, torna-se importante a aproximação entre os fundamentos do marketing e um referencial teórico que possibilite investigar sua dimensão comunicacional e social. Dessa forma, um estudo da marca
que tome como única referência os princípios do marketing não podem dar conta do núcleo
mesmo do processo, uma vez que a relação existente entre produtores e consumidores —
através da publicidade e das marcas — é, sobretudo, uma relação de troca de sentidos, de
processos de significação e produção de discursos.
De acordo com Kotler (2005), a Associação Norte-Amerciana de Marketing compreende esse complexo campo de atividades como:
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(...) o processo de planejamento e execução da concepção, da determinação de preços, da promoção e da distribuição de idéias, bens e serviços e
que tem como objetivo criar trocas que satisfaçam os objetivos dos indivíduos e das organizações. (2005, p.29)

Nessa perspectiva, noções como necessidade, desejo e demanda, troca, satisfação e
qualidade, produtos e serviços, por exemplo, são fundamentais para compreendermos o campo de ação do marketing. Trata-se, como destaca Kotler (2005), de entender as relações comerciais como um conjunto de atividades que busca “satisfazer as necessidades do cliente”.
Com isso, o conceito de necessidade ocupa lugar de destaque. Para o marketing, as
necessidades humanas surgem a partir de estados de privação física, sociais ou individuais.
Essas situações de privação, próprias do ser humano, manifestam-se de diferentes formas,
determinadas por traços da personalidade e por coerções da cultura: a necessidade de alimentação ou vestuário dá origem a diferentes desejos, que se manifestam em variados objetos de satisfação — por exemplo: enquanto um brasileiro sacia sua necessidade de alimentação comendo uma feijoada, um norte-americano deseja comer bacon, ovos e batatas fritas. Para o campo do marketing, então, percebe-se que a marca participa desse processo de
concorrência, no qual os indivíduos precisam escolher como utilizar seus recursos materiais
limitados para sanar suas diversas necessidades. Nessa disputa de pelo mercado, o consumidor irá escolher aquela marca que demonstrar o melhor conjunto de benefícios, tanto simbólicos quanto materiais – trata-se de uma compreensão do processo de decisão de compra
que, inevitavelmente, passa pela produção de sentido que os produtos e marcas estabelecem junto aos indivíduos.
Decorre daí um entrave para os estudos do marketing e da administração: considerar
o processo de decisão de compra e concorrência entre marcas apenas na perspectiva da
satisfação das necessidades humanas e da sua conversão em demandas de mercado constitui um entendimento limitado da relação existente entre produtores e consumidores através
das marcas. Mesmo o campo do marketing tomando a comunicação publicitária como uma
de suas etapas — como uma de suas forças para a concretização de um projeto de produto
que atenda adequadamente as necessidades dos consumidores —, o processo de comunicação aí existente não pode ser compreendido em toda a sua extensão, se considerarmos somente os fundamentos do marketing.
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Tal limitação fica mais explícita quando observamos a forma como esse campo de
conhecimento aborda do fenômeno da marca: como observa Pinho (1996, p.14), para a Associação Norte-Americana de marketing, “marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um
vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes”. Ou seja,
mesmo que essa definição considere o processo de significação presente no funcionamento
da marca, essa compreensão restringe-se ao logotipo72 – o papel que a marca desempenha
nessa definição está muito aquém do que, de fato, é o fenômeno contemporâneo das marcas comerciais.
Identificar e diferenciar são funções que as marcas têm. Contudo, além de demonstrar um entendimento redutor do fenômeno, percebe-se um desvio de percepção importante: para o marketing, a marca é algo centrado num elemento físico, em algo concreto e,
mesmo participando de um processo que é semiológico, o que ainda está em relevo é a sua
relação com as outras marcas. Assim, tem-se uma compressão que dá destaque à concorrência entre as marcas, deixando de lado a principal relação, que é aquela estabelecida com
seus consumidores. Essa perspectiva assumida pelos estudos do marketing se fundamenta
no caráter da gestão empresarial, próprio desse campo. Mesmo quando, a partir da década
de 1980, tornou-se importante mensurar o valor de marcas, essa tendência tinha claro objetivo: dimensionar o valor econômico dos atributos intangíveis de determinadas marcas para
efetivação de negociações entre empresas, que envolviam milhões de dólares – negociações
que tiveram início no final da década de 1980 e que se consolidaram na década de 1990
(CARRIL, 2007). Assim, a dimensão simbólica das marcas, mesmo sendo considerada, ainda
era vista de modo secundário, já que o fundamental era mensurar o valor econômico das
transações.
A noção de Brand Equity, que começa a se popularizar nesse período, dá origem a diversos métodos de mensuração do valor econômico das marcas. A Interbrand Group73 estabelece um dos principais sistemas de avaliação de valor e força de marcas, que se baseia em
72

De acordo com a American Marketing Association, logotipo é a parte da marca que é reconhecível, mas não
pronunciável, como um símbolo, desenho, ou cores e formatos de letras distintivas (PINHO, 1996, p.15).
73
Empresa de consultoria inglesa que atua no setor de gestão e avaliação de marcas, que desenvolveu uma
importante metodologia para mensuração, em termos econômicos, dos valores intangíveis das marcas comerciais (CARRIL, 2007).
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sete itens: liderança, internacionalidade, estabilidade, mercado, tendências, suporte e proteção. Numa escala de zero a cem, esse sistema, denominado RHM74, atribui uma pontuação
para cada um desses itens, que estão distribuídos da seguinte forma: internacionalidade e
liderança têm vinte e cinco pontos cada um; quinze pontos para estabilidade; mercado, tendências e suporte recebem dez pontos cada; e proteção tem cinco pontos, dentro do total
da escala de zero a cem (PINHO, 1996, p.45).
Para David Aaker (apud PINTO, 1996), o conceito de Brand Equity tem, além de sua
dimensão econômica, vista acima, um nível que corresponde aos valores agregados à marca.
Ainda de acordo com a proposta de Aaker, não se pode dissociar o valor econômico de uma
marca do seu valor agregado, pois esse último contribui de maneira significativa para o posicionamento da marca no mercado, influenciando, assim, o valor econômico que a marca
pode ter. A avaliação do valor da marca, o seu Brand Equity, deve considerar os seguintes
aspectos: fidelidade à marca, conhecimento do nome de marca e símbolo, qualidade percebida, associações promovidas pela marca e ativos do proprietário da marca. Assim, é possível perceber que a visão de Aaker tem como foco a relação que a empresa estabelece com o
consumidor a partir da comunicação da marca, em detrimento do sistema RHM, no qual a
relação da marca com a concorrência e com o mercado é central.
Contudo, de forma geral, em ambos os sistemas – da Interbrand Group e o de Aaker
– ainda persiste a ênfase em uma noção de marca que privilegia sua relação com o mercado,
seu valor econômico e as funções primárias de identificar e diferenciar. Mesmo no caso de
Aaker, que considera as relações que a marca estabelece com seus consumidores, o núcleo
de suas preocupações ainda reside na utilização dos atributos da marca como forma de ocupação do mercado. Em seu conceito de marca e em seu método de mensuração do valor de
marca, por mais que haja espaço para uma dimensão simbólica do fenômeno, não há um
esforço importante para explicar como se dá a construção dessa constelação de valores
agregados à marca, que, em última instância, vão caracterizar o que o próprio autor chama
de imagem de marca.
Com isso, é possível afirmar que as limitações que as principais visões do marketing
74

A metodologia ficou conhecida como Ranks Hovis McDougall (RHM). Trata-se de uma das maiores empresas
inglesas do setor alimentício, para a qual a Interbrand Group desenvolveu a referida metodologia (PINHO,
1996, p.45).
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apresentam residem no fato de tais visões reduzirem, ou praticamente eliminarem, a dimensão comunicacional e semiológica do processo. O que na visão do marketing é periférico
e muitas vezes inexistente deve ser visto, de fato, como o ponto central do fenômeno, o
elemento definidor da noção de marca. Assim, a marca deixa de ser o elemento que constrói
a relação entre produtores e consumidores e passa a ser o conjunto mesmo de relações que
se formam entre esses dois polos. Compreender o fenômeno-marca passa, então, a ser um
problema de comunicação, uma questão de significação e produção de sentidos. Consequentemente, não se trata de falar apenas em consumo de bens materiais, mas em consumo de discursos, que tem como território privilegiado a comunicação publicitária engendrada pelas empresas produtoras.

3.2.2.2 A visão semiológica

Para além dos estudos do marketing e seguindo uma perspectiva da marca como fenômeno da ordem da comunicação, a sociossemiótica praticada por Andrea Semprini traz uma
abordagem mais rica acerca do conceito e o funcionamento das marcas contemporâneas. Inicialmente, o autor desenvolve um panorama que permite compreender o processo evolutivo
das marcas e a sua inserção nas práticas sociais. Em sua abordagem, o fenômeno marca é alavancado, e também definido, pela relação entre três campos sociais distintos: o consumo, a
economia e a comunicação (SEMPRINI, 2006). Tanto sua dimensão mais operacional, que corresponde às funções comerciais da marca, quanto sua dimensão simbólica, que se refere, por
exemplo, à criação de mundos possíveis e à noção de grupo e pertencimento proporcionado
pelas marcas (QUESSADA, 2003), encontram na relação entre esses aspectos da vida pósmoderna o contexto que permite explicar sua origem e fundamentação.
Semprini deixa claro que a imbricação entre a marca e essas três dimensões do espaço social não são novidade. O que poucos trabalhos que se referem à marca apresentam é a
sua localização dentro do contexto formado por essa estreita relação entre consumo, comunicação e economia. Para o autor, a marca transita por esses três campos sociais e promove
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um contato sistêmico entre eles de maneira privilegiada, como discutiremos a seguir:

3.2.2.2.1 O contexto contemporâneo da marca: consumo, comunicação e economia

O consumo, de acordo com Semprini (2006), adquire grande importância nas sociedades pós-modernas. Trata-se de um fenômeno que, em determinada medida, ajuda-nos a
definir o funcionamento da contemporaneidade. Esse crescimento constante das práticas de
consumo, mesmo passando por momentos de crise, não deixou de acontecer ao longo dos
séculos XIX e XX, tornando-se não apenas expressivo em termos de volume de vendas, mas
também em sua complexidade, com o surgimento de novos produtos, com um sem-fim de
variações em termos de tamanho, sabor e capacidade de desempenho, além da constante
mutação dos cenários, com o aparecimento e desaparecimento de produtos e marcas, por
exemplo. Ou seja, o consumo torna-se elemento constitutivo da pós-modernidade, quase
“naturalizado”.
Se, por um lado, o crescimento do consumo define uma fase de aumento do bemestar social e de uma divisão menos desigual da riqueza – característica própria de uma cultura de consumo em massa –, por outro lado, mais recentemente, o consumo toma outro
aspecto: torna-se um exercício da afirmação social, de marcação de status e identidade –
através da comunhão pelo consumo das marcas, os indivíduos se definem socialmente e se
aglutinam em grupos a partir de sentimentos de pertença (QUESSADA, 2003). De uma forma
ou de outra, as práticas de consumo assumem colocação fundamental nas sociedades atuais,
o que pode ser explicado, na perspectiva de Semprini (2006), através de traços marcantes da
cultura pós-moderna, tais como: individualismo, consciência do corpo, desmaterialização do
consumo, mobilidade dos indivíduos e imaginário, como se pode ver a seguir:
 O individualismo
O individualismo contemporâneo — oriundo de uma forte consciência e valorização
das noções de desejo e prazer — estimulou, de acordo com Semprini, o desenvolvimento de
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outras perspectivas de compreensão da coletividade, nas quais os projetos de vida centrados na busca da felicidade privada e na valorização das escolhas pessoais são mais valorizados.
Não cabe aqui avaliar se esse individualismo deve ser percebido como a exacerbação
do egoísmo humano ou o desmoronamento dos valores de coletividade e solidariedade.
Importa destacar que esse traço da pós-modernidade tem influência direta sobre as práticas
de consumo. O surgimento de produtos alimentícios que atendem às necessidades do consumo individual e o aparecimento de novas tecnologias que traduzem os desejos de expressão pessoal e privacidade (dispositivos de produção de imagem e comunicação, por exemplo) demonstram como o consumo incorpora essa consciência social centrada no sujeito, na
valorização do “eu”. A própria comunicação das marcas exalta o poder de escolha do indivíduo, a personalização de produtos e todo um conjunto de valores de caráter particular e
privado: originalidade, liberdade, prazer pessoal, estilo e status, por exemplo.
 A valorização do corpo
Outro traço da pós-modernidade que influencia consideravelmente as formas de
consumo é a valorização do corpo. Praticamente um desdobramento da exacerbação da
individualidade, o culto ao corpo se manifesta, por volta da década de 1980, através de uma
maior liberdade de exibição do corpo e diminuição da sua censura e do aumento dos cuidados com a saúde. Tais cuidados podem ser percebidos sobretudo na alimentação, na prática
de exercícios físicos e no aumento da consciência de preservação e atenção às necessidades
físicas.
Ao mesmo tempo em que a preservação e o cuidado com o corpo ganham maior destaque na consciência das pessoas, assiste-se, também, ao aumento dos cuidados com a beleza física. Surge, assim, uma série de produtos e serviços para saciar o desejo por corpos
“em forma”. Na indústria, diversos segmentos ganharam fôlego a partir dos cuidados com a
beleza – a moda e os setores ligados a ela, por exemplo. Outras formas de consumo do belo
ganharam o interesse da sociedade e constituíram negócios altamente rentáveis, como é o
caso dos serviços ligados à estética — novas técnicas de massagens, desenvolvimento de
tecnologias para tratamento de pele e cabelo e clareamento dentário evidenciam a maneira
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pós-moderna de vivenciar o corpo, cultivando a forma física e a beleza.
A publicidade, por sua vez, incorporou a exposição do corpo como recurso de sedução – e o belo passou a ser um elemento onipresente nesse tipo de discurso. Desse modo, a
valorização do corpo adquire nova dimensão: ela transpassa a comunicação publicitária, seja
apresentando produtos a serviço do corpo e da beleza ou mesmo fazendo uso do corpo como elemento de persuasão.
 A desmaterialização do consumo
O desenvolvimento da cultura pós-moderna trouxe diversas modificações no ato de
consumir. Uma das principais tendências é a redução no tamanho dos produtos, como já
discutido anteriormente. Estreitamente relacionada com a redução das dimensões físicas do
produto, a valorização de aspectos imateriais é traço definidor do modo de consumo contemporâneo. Dessa maneira, valores como conforto, bem-estar, status, segurança e design,
por exemplo, ganharam grande importância dentro dos interesses e necessidades apresentados pelos consumidores – ou seja, atrelado aos valores práticos e funcionais dos produtos
está uma série de aspectos imateriais, que participa ativamente no processo de escolha do
consumidor e, por isso mesmo, transpassa os discursos publicitários e a imagem das marcas.
 A mobilidade

Desde a Revolução Industrial assiste-se ao aumento da mobilidade humana e o crescente incremento nos mecanismos de deslocamento – sobretudo nos sistemas ferroviário e
aéreo. Os avanços tecnológicos apreciados desde o fim do século XVIII permitiram aumentar
as distâncias dos deslocamentos e diminuir o tempo das viagens, dando início a um nomadismo bem próprio do modo de vida contemporâneo. Tal nomadismo repercutiu nas formas
de consumo pós-modernas e até hoje promove uma série de transformações nos desejos de
compra, o que dá espaço para o surgimento de novos conceitos de produtos.
Essas transformações podem ser observadas, por exemplo, no rápido desenvolvimento do mercado de telefonia móvel e no crescente uso da Internet, que aparecem como
suporte a esse modo de vida em constante movimentação, seja por férias ou trabalho. Ao
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mesmo tempo em que as tecnologias de comunicação demonstram crescimento acelerado,
não apenas em volume de uso, mas também em refinamento tecnológico, uma considerável
quantidade de novos conceitos de produtos ganha o interesse das pessoas – walkman e seus
derivados conceituais, computadores e vídeo games portáteis, agendas eletrônicas e aparelhos de rastreamento por satélite.
A concepção de mobilidade, segundo Semprini, não deve ser tomada apenas sob sua
dimensão física, no sentido do deslocamento geográfico. Para esse autor, a mobilidade que
marca a vida contemporânea tem diversos aspectos: pode ser percebida no campo profissional, social e no modo de pensar. As carreiras profissionais não são mais concebidas de modo estático ou imutável – no passado, permanecer anos a fio na mesma empresa era sinônimo de seriedade e compromisso profissional; atualmente, esse comportamento pode ser
visto como um problema para adaptação em um novo ambiente de trabalho e sinal de experiência limitada. Além disso, as profissões valorizadas no passado, que garantiam boas posições sociais e eram resultantes de promoções gradativas dentro da mesma empresa, hoje
dividem o interesse dos indivíduos com profissões ligadas ao mundo artístico, ao campo da
comunicação, esportes, design e moda.
 O imaginário
Enquanto o pensamento moderno enaltecia os processos industriais, o racionalismo
e o apego a valores materiais (FREUND, 1989), a pós-modernidade trouxe consigo a ruptura
dessa rigidez cientificista, com a valorização da criatividade, fantasia, da expressão pessoal e
da busca por explicações e sentido para a vida.
Como foi dito logo acima, profissões ligadas à comunicação e artes passaram a ser
mais procuradas pelos jovens, em detrimento a carreiras mais estáveis e tradicionais. Mesmo que algumas profissões ainda prometam maiores ganhos materiais e estabilidade, a busca por carreiras nas quais a satisfação pessoal e a expressão da individualidade são pontos
fortes parece atrair cada dia mais candidatos. Assim, campos que permitam exprimir criatividade, originalidade e estilo estão cada vez mais valorizados, como é o caso dos diversos
setores artísticos, moda, jornalismo, publicidade e comunicação em geral.
Tal valorização das atividades que trabalham com a criatividade e expressão individu-
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al marca a pós-modernidade, da mesma forma que a busca independente da felicidade, a
descrença nos grandes sonhos coletivos e nas promessas da modernidade promove a interiorização da vida cotidiana e a valorização do imaginário. Ou seja, o indivíduo pós-moderno
passa a elaborar seus sonhos e projetos de vida particulares e, assim, as construções imaginárias individuais tomam, pouco a pouco, o espaço dos grandes sonhos coletivos e sociais, já
que não há condições de compartilhar ideais ou atribuir sentidos de maneira integrada.
Essa nova forma de vivenciar o coletivo, que a pós-modernidade traz, tem reflexos no
modo de consumo dos indivíduos, o que em última instância repercute na maneira como as
marcas assumem seu papel no mundo contemporâneo – ao mesmo tempo em que adquirem sentido, dão possibilidade, através de seus discursos, dos sujeitos construírem seus
mundos particulares de forma coerente.
Observando, assim, esses cinco elementos que nos ajudam a compreender a cultura
pós-moderna – o individualismo, o corpo, o imaterial, a mobilidade e o imaginário –, é possível entender que as marcas encontram no modo de consumo contemporâneo um ambiente
propício ao seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo em que legitima o fenômeno-marca,
esse modo de vivenciar o consumo é reforçado pelo poder das marcas.
O individualismo encontra nas diversas tecnologias de comunicação recentes um
modo de interagir com o consumidor de modo quase individualizado, como se pode ver
através da internet e das emergentes ações de comunicação publicitária que se dão a partir
da telefonia móvel e das redes. Isso tudo permite a elaboração de discursos personalizados
(ou que possuam tal efeito de sentido), que encontram o consumidor em variados momentos do seu cotidiano, fora do circuito tradicional da publicidade, que acontece nos meios de
comunicação massivos.
O corpo, e toda a carga simbólica veiculada através dele, incorpora enfaticamente o
fenômeno-marca. Atuando como vetor para o surgimento e crescimento de uma infinidade
de produtos (maquiagens, dietas e outros alimentos, roupas e acessórios, perfumaria e uma
infinidade de técnicas de rejuvenescimento), o corpo torna-se um forte elemento de expressão da pós-modernidade e um modo fundamental para o indivíduo vivenciar o consumo – ao
mesmo tempo em que atua como suporte para um pesado investimento simbólico, o que
pode ser notado na posição central que o corpo ocupa no discurso publicitário (instrumento
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de sedução e objeto de desejo), o corpo é também tomado em sua dimensão natural e biológica, sendo cada vez mais cuidado, tratado e conservado, a fim de garantir bem estar e
qualidade de vida.
O sucesso de produtos que possuem em sua lógica simbólica a ideia de mobilidade é
notadamente perceptível. Tais produtos estão entre os principais objetos de desejo dos indivíduos, ocorrendo o mesmo com as marcas que os produzem. Fora desse universo de produtos que encarnam a mobilidade, aquelas marcas que souberam articular em seu universo de
sentidos esse valor, apresentam-se como marcas atualizadas com o seu tempo e detentoras
de forte valor intangível.
E não seria de modo algum incoerente que uma cultura que valoriza a individualidade, a dimensão imaterial das experiências e a mobilidade, tenha o imaginário como um traço
também fundamental da vida. Assim, o discurso publicitário e a comunicação das marcas
trazem em si a lógica de uma comunicação que privilegia o imaginário, as narrativas individuais que buscam dar sentido a existência e a criação de mundos particulares – bem próprio
de uma lógica que tem a ênfase no imaginário como uma de suas bases.
Vê-se, assim, como a dimensão contemporânea do consumo cria um ambiente propício para o desenvolvimento e de uma lógica do fenômeno-marca, fundado num modo de
vivenciar o consumo próprio da experiência pós-moderna. Outra dimensão constitutiva das
condições favoráveis para o desenvolvimento das marcas é a comunicação.
Semprini (2006) defende que as relações entre marca e comunicação são tão antigas
quanto as relações entre as marcas e o consumo – desde o surgimento das primeiras marcas
que a publicidade é posta a serviço da circulação de seus sentidos. No entanto, o fenômenomarca torna-se mais complexo e passa a migrar para o centro definidor da pós-modernidade
a partir do desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, sobretudo da televisão,
na década de 1950. A fim orientar a organização dessa relação, Semprini identifica dois momentos para o desenvolvimento da comunicação, que correspondem a profundas transformações no funcionamento das marcas, como se pode ver a seguir.
O início da década de 1980 é caracterizado pela ruptura de diversos monopólios estatais dos meios de comunicação massivos – rádio e televisão – na Europa. Com um caráter
mais comercial, surge um espírito de concorrência e as opções de ofertas dos meios rádio e
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televisão desenvolve-se com rapidez. As relações entre liberdade de expressão e comunicação tornam-se uma referência significativa para avaliação do grau democracia, assim como a
estreita interação entre poder político e meios de comunicação acentua-se. Em paralelo, o
setor da comunicação passa a ter um expressivo peso econômico, movimentando altas cifras
e empregando cada vez mais pessoas – ou seja, a comunicação constitui-se como um forte
setor da economia – gerando emprego e renda de forma relevante –, ao mesmo tempo em
que passa a ser o fluído vital da sociedade contemporânea. Nesse mesmo período, a preocupação com o valor das marcas – o brand equity – passa a ser elemento crucial para os gestores de grandes corporações (PINHO, 1996).
O desenvolvimento sempre constante e crescente dos meios de comunicação, já em
meados da década de 1990, configura um quadro em que a comunicação se torna um protagonista definidor do cenário social – em outras palavras, a comunicação deixa de ser um
elemento simplesmente significativo para ser um elemento central. A partir de então, marcas e produtos só adquirem vida no momento em que se fazem presentes nos meios de comunicação e na publicidade – é vital, ou mesmo constitutivo, a circulação da marca (suas
qualidades, sua imagem) – nos meios de comunicação, sob o risco de não existirem, de não
se efetivarem enquanto rede de sentidos para o conjunto social.
É importante destacar que tal cenário em que a comunicação assume posição central
e que a marca só se realiza através dos meios de comunicação e da publicidade, não permite
compreender o fenômeno das marcas contemporâneas como um apagamento do produto, o
descolamento dessa rede de sentidos, a marca, em direção simplesmente oposta aos aspectos físicos e industriais do produto, ou sem ter qualquer relação com sua dimensão pragmática. Na verdade, como explica Semprini, essa dinâmica que fez da comunicação um dos traços definidores da pós-modernidade, inverteu a ordem de relações entre marca e produto –
nesse contexto, a lógica da marca (sua rede de sentidos, seu mundo e sua capacidade de
instituir um discurso pertinente) assume o centro, define experiências de vida e de consumo,
que, ao fim e ao cabo, dá as bases para o desenvolvimento dos produtos. Ou seja, os produtos não orientam as marcas, mas a lógica da marca conduz a constituição dos produtos de
modo coerente e socialmente pertinente.
A partir do momento em que as sociedades modernas se configuraram como espaços
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públicos midiatizados, a comunicação sofreu profundas transformações ao se constituir como um dos elementos que determinam a realidade – trata-se de um deslocamento em que a
comunicação se afastou de um caráter simplesmente funcional e passou a assumir um caráter institucional (SEMPRINI, 2006, p. 78). A comunicação, que antes cumpria a função de
mediadora entre as instâncias de poder e os indivíduos comuns, levando informação a públicos de difícil acesso e abrindo espaço para debates sobre questões fundamentais da sociedade, no contexto pós-moderno, deixa esse posto e passa a ser um importante ator, garantindo, em parte, as condições necessárias para a configuração da contemporaneidade. Essa
mudança de posicionamento da comunicação impactou nas relações, antes bem estáticas e
hierarquizadas, entre as instâncias de poder e os sujeitos comuns: a comunicação, ao deixar
seu lugar de mediadora e assumir maior destaque, tornou explícita certa fragilidade das instâncias de poder, que passaram a depender mais abertamente da opinião pública, constituída, sobretudo, a partir dos meios de comunicação, rompendo, em parte, a relação hierárquica de outrora. Ou seja, para além da mediação, os dispositivos de comunicação encontraram-se na orientação e determinação do jogo de forças entre as instâncias de poder e os
indivíduos. Nessa perspectiva, cabe à mídia ordenar o cenário contemporâneo, determinando quem e por quanto tempo poderá assumir posições de destaque e relevância social.
Outro aspecto realçado por Semprini é o desenvolvimento e popularização das tecnologias de comunicação, com especial destaque para a internet. A partir da configuração das
sociedades em rede (CASTELLS, 1996 apud SEMPRINI, 2006), o ordenamento social também
sofreu importantes mudanças – nesse cenário, o capital econômico e cultura não são mais
os elementos fundamentais que determinam a trajetória social dos indivíduos; mas sim a
posição que o indivíduo ou o grupo assume dentro do sistema de redes. Tal maneira de
compreender as relações sociais, como frisa Semprini, vem romper o paradigma, já bastante
desgastado, de que a trajetória social dos indivíduos depende do esforço de cada um, no
interior de um espaço social que, a priori, coloca todos em situação de igualdade.
Tais transformações contemporâneas, que impõem um significativo reordenamento
do consumo e da comunicação, também atingem o funcionamento das marcas: em sua
constituição e em seu papel social. Estas transformações evidenciadas por Semprini (2006),
podem ser condensadas na guinada dada pelas marcas, que anteriormente tinham apenas
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função comercial (identificação e distinção de produtos e serviços para os diversos fins já
comentados) e que na contemporaneidade passam a assumir um papel mais amplo, no sentido de serem enunciadoras de um posicionamento social, de uma concepção de mundo. Em
outras palavras, as marcas passaram a atuar como verdadeiros motores semióticos (SEMPRINI, 2006, p. 82), reestruturando a relação que elas mantêm com os produtos em sua dimensão objetiva.
Como já discutido, anteriormente, entre outros fatores, os produtos orientavam a
modelagem das marcas. Num contexto pós-moderno, no qual o consumo adquire dimensões
simbólicas exacerbadas, a marca, ou melhor, o conjunto de efeitos de sentido acionados
pelos diversos discursos da marca é que orienta a modelagem dos produtos. Não é o caso de
falarmos numa dissociação entre produto e marca, mas de uma revisão na maneira como
essas instâncias se integram. É importante entender que, na pós-modernidade, a marca passa a ser a matriz enunciadora de sentidos, que devem ser expressos por todos os recursos de
comunicação disponíveis à marca, de maneira harmonizada75.
Essa lógica da marca extravasa as trocas comerciais. Esse motor semiótico que compõe as marcas, quando bem estabelecido, produz um conjunto de efeitos de sentidos realmente pertinente ao público consumidor e, assim, passa a repercutir em diversas outras práticas sociais; passa a fazer sentido para os indivíduos muito além da experiência de consumo.
Dessa forma, como destaca QUESSADA (2003), as marcas passam promover sensação de grupo, de comunhão, passam a orientar as pessoas em seu modo de viver e de se posicionar diante das relevantes questões sociais. O projeto das marcas adquire tanta importância e relevância entre os públicos consumidores, que o valor de marca passa a ser, em muitos casos, mais
constituído por esses atributos intangíveis – o que configura a matéria de base dessa lógica da
marca – do que por seus bens tangíveis (instalações e fábricas, estoques, patentes, etc.).
Como exemplo dessa importância dos valores semióticos de uma marca, Carmem
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A esse respeito, Semprini (2006, p. 83) traz os exemplos das marcas Apple e Microsoft. A primeira é um caso
de marca fundada numa lógica pós-moderna, em que seus produtos estão em harmonia com uma lógica de
sentido vivenciada por toda a corporação. Os produtos – equipamentos e softwares – materializam um conjunto de valores semióticos. Já a Microsoft, está instituída a partir de um paradigma de marca ultrapassado, uma
vez que ela só comunica seu valor monopolista, que não possui qualquer relevância ou pertinência dentro do
mundo dos seus consumidores – seus produtos não se constituem como a expressão de valores semióticos
coerente com todas as formas de comunicação da corporação, nem seus valores possuem relevância para seus
consumidores.
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Carril (2007, p. 41) cita a aquisição da Kibon pela Unilever, em 1997: a transação custou 930
milhões de dólares, sendo que apenas 30% desse valor correspondia aos bens físicos da empresa de sorvetes. As cifras astronômicas desses tipos de negociações já não causam espanto, uma vez que o papel das marcas contemporâneas, ainda que não totalmente explicado,
já é amplamente reconhecido. Como nos mostra Pyr Marcondes (2003, p. 26-27), seja em
casos de compra baseada em um processo de decisão por impulso, mais emocional, ou em
compras baseadas em processos de decisão mais racionais, como é o caso das negociações
entre empresas e fornecedores, as pessoas admitem pagar entre 10% a 20% mais por uma
determinada marca pela qual tenha afeição do que pelas marcas concorrentes, mesmo
quando se trata de produtos muito semelhantes. Dessa forma, percebe-se que as transformações contemporâneas do consumo e da comunicação, que repercutem na estruturação
das marcas, geram impactos significativos em outra instância socialmente muito importante
– a economia –, como veremos a seguir.
Embora os estudos no campo da economia já discutam amplamente as influências
que a instância do consumo tem sobre as questões de ordem econômica, o reordenamento
da esfera da comunicação e o fenômeno-marca não são considerados nos debates acerca
das interferências a que estão sujeitos os indicadores econômicos. Semprini defende que a
forte presença da lógica de consumo e do paradigma comunicacional, características fundamentais da condição pós-moderna, impõe também à esfera da economia um funcionamento
calcado na lógica da marca. Para o autor, diversos setores de produção já operam de acordo
com esta perspectiva – o que teve início com os setores de consumo domésticos, já domina
quase todos os produtos alimentícios a está presente na prestação de serviços e nas relações
entre corporações76 –, caracterizando, assim, a passagem de uma economia de marcado a
uma “economia de marca” (SEMPRINI, 2006, p.87).
Como resultado dessas transformações, pode-se destacar, de maneira bem geral, o
crescimento da importância dos fatores vinculados aos indicadores microeconômicos, o que
coloca no centro das análises e tomadas de decisões fatores vinculados à reputação e confiança que os indivíduos depositam nas corporações, nos governos e no mercado financeiro
em geral, determinando, consequentemente, a predisposição ao consumo, à poupança e ao
76

Também conhecidas como relações “business to business”.
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investimento. Tal cenário em que os fatores macroeconômicos dividem espaço com os fatores microeconômicos para compreensão da realidade pode ser caracterizado, como destaca
Semprini, pelos seguintes pelas seguintes transformações:
 Mudança da noção de racionalidade econômica
A íntima relação entre economia e comunicação faz com que a imagem e reputação
das corporações ocupem espaço relevante no processo de decisão de investidores e acionista. As marcas contemporâneas precisam dar a devida atenção a rumores e críticas que surgem nos meios de comunicação massivos e na internet – a organização em rede planetária
das transações empresariais e da circulação de informação faz com que um abalo em determinado ponto da economia atinja a rede de maneira mais generalizada: de acordo com relatório da ONG Verite, com sede nos Estados unidos, aproximadamente um terço dos 350 mil
trabalhadores da indústria eletrônica da Malásia – que arregimenta mão de obra em países
como Indonésia, Nepal, Índia, Vietnã, Bangladesh e Mianmar e fornece componentes eletrônicos e equipamentos de comunicação para marcas como Apple, Samsung e Sony –, atuam
em condições similares à “escravidão moderna”77. Como se vê, um problema localizado na
Azia oriental é identificado por uma organização nos Estados Unidos e atinge a reputação de
marcas que vendem seus produtos praticamente todos os países do globo.
A racionalidade econômica clássica, fundada em parâmetros macroeconômicos, não
comporta explicações adequadas a um contexto em que não só indivíduos sem experiência
profissional em economia, mas também os banqueiros, administradores de grandes corporações consideram em suas decisões elementos que vão bem além de balanços anuais contábeis e movimentações das bolsas de valores. Ou seja, a racionalidade econômica passa a
funcionar a partir de bases semióticas, em que a reputação das corporações, constituída a
partir de diversos elementos com especial destaque àqueles circulantes nos meios de comunicação e na internet, deve estar alinhada com os projetos individuais e as experiências consideradas relevantes para os indivíduos.
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Informação disponível em no endereço eletrônico: http://noticias.terra.com.br/mundo/asia/ong-denunciaescravidao-moderna-em-fabricas-da-malasia,0ee76a9bcd188410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html. Acessada
em 18/09/14, às 09h44.
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 A relevância dos valores sociais
A valorização de fatores microeconômicos na constituição de análises da conjuntura
econômica demonstra como os interesses individuais, avaliados pela disposição de consumir, poupar e investir, tornaram-se importantes. O bom desenvolvimento das empresas e
marcas passa a depender da sua imagem para toda a sociedade – sejam indivíduos “comuns” ou especialistas em assuntos econômicos. Valores sociais fundamentados no respeito
ao meio ambiente, ao bom aproveitamento de recursos naturais e ao descarte de resíduos,
assim como a preocupação social das corporações com a sociedade, o desenvolvimento saudável da infância e o respeito às condições de trabalho passaram a transitar entre os critérios para o reconhecimento e valorização das marcas contemporâneas. Consciente das repercussões globais negativas para as marcas, em junho de 2014, a Samsung, ao receber denúncia de que um fornecedor chinês poderiam ter empregado cinco crianças sem regulamentação em contrato, de imediato suspendeu qualquer negociação com a empresa e alegando que, caso a denúncia seja confirmada, irá cortar definitivamente as relações com o
referido fornecedor78.
 Capacidade comunicativa
Como se viu acima, a decisão tomada pela gigante asiática da eletrônica foi imediata,
sem mesmo esperar que as suspeitas (bastante contundentes e que constituíam fortes indícios, é bem verdade), fossem devidamente apuradas. Tal medida expressa a compreensão
que as corporações têm da importância da comunicação – sua velocidade de propagação e
alcance global –, pois tomou, praticamente de imediato, uma decisão corporativa que, em si,
tem forte valor na esfera da comunicação da marca. Em outras palavras: a atitude da Samsung, embora seja diretamente vinculada a suas decisões administrativas (suspender relações com determinado fornecedor), é, na verdade, uma resposta à sociedade – seus consumidores ou não – que se dá na esfera da comunicação e por ela se justifica.
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Informação disponível no endereço eletrônico: http://tecnologia.terra.com.br/negocios-e-ti/samsungsuspende-fornecedor-por-receio-com-trabalhoinfantil,1b44edc6e5537410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html. Acessada em 18/09/14, às 09h51.
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Como afirma Semprini (2006), no contexto pós-moderno não basta a marca ter eficiência econômica – esse é um requisito de base, que já não cria valores diferenciais –, é necessário também eficiência de comunicação. A primeira apenas não é mais suficiente para
projetar a marca e dar-lhe os diferenciais necessários para um posicionamento de destaque
juntos à sociedade e, por isso mesmo, assiste-se ao florescimento de empresas socialmente
responsáveis com o meio ambiente, com o respeito às diferenças individuais e a qualidade
das condições de trabalho, por exemplo.
A Natura –, marca brasileira do ramo de cosméticos e perfumaria, reconhecida por
sua imagem e ações vinculadas à preservação do meio ambiente e atitudes que visam sustentabilidade –, iniciou sua atuação no segmento de desodorante aerossol com o lançamento, no segundo semestre de 2014, da linha de desodorantes Ecocompacto79. O próprio conceito da linha de desodorantes já carrega a ideia de sustentabilidade, presente na marca;
seguindo esse princípio, a fim de ir além da publicidade e expressar em suas diversas ações a
lógica da marca, o comercial de lançamento80 da linha Ecocompacto foi produzido dentro de
determinadas condições que se alinham com o posicionamento de sustentabilidade: preocupação com economia de energia, o que motivou a direção de fotografia a empregar luz
natural; destinação adequada dos resíduos produzidos pelas 80 pessoas envolvidas na produção; redução do desperdício de alimentos e menor utilização de veículos; os personagens
são pessoas “reais”, que realmente praticam as ações sustentáveis apresentadas no comercial81. Percebe-se, nesse caso, uma preocupação em três níveis com a comunicação da marca: (1) o conceito do produto já comunica o posicionamento da marca, (2) o comercial coloca
em discurso tal conceito do produto e da Natura e, por fim, (3) a própria produção do comercial, alinhada com o posicionamento de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que comunica uma ideia, é conteúdo a ser comunicado. Ou seja, a produção do comercial já subentende os dispositivos de comunicação a tomarão como algo a ser comunicação. Trata-se de
um bom exemplo de como as marcas contemporâneas percebem a importância da instância
79

Linha de desodorantes que expressa o mesmo posicionamento de sustentabilidade, já que sua tecnologia
garante 48% menos impacto para o meio ambiente. Reportagem em vídeo disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=Yfx95WKxMhA>. Acessada em: 19 set. 2014.
80
Comercial com formato de 30” para vídeo, criado pela agência Taterka. Disponível no endereço eletrônico:
http://www.youtube.com/watch?v=jKEq15od3j4. Acessado em 19 set. 2014, às 09h44.
81
Cf. MEIO & MENSAGEM. Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao
/noticias/2014/09/18/Filme-da-Natura-e-sustentavel-ate-na-producao.html>. Acessado em: 18 set. 2014.
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da comunicação para a construção de um projeto de marca.
 O mecanismo de construção de valor
Se no passado, dentro de uma lógica comercial, os valores agregados às marcas e
produtos estavam vinculados a qualidades intrínsecas ao produto, colocando em destaque o
seu desempenho técnico – ou seja, a constituição de uma oferta de valores destinados ao
consumidor com base na lógica própria do produto –, na pós-modernidade, a lógica comercial dá lugar à lógica da marca, na qual o conjunto de valores agregados à marca e a produto
está fundado em atributos intangíveis vinculados aos interesses dos indivíduos – o foco das
promessas agora é consumidor: seus sonhos, projetos de vida, modo de compreensão do
mundo – ou seja, a marca e suas promessas devem ser pertinentes, devem acrescentar significados aos consumidores que estejam em consonância com seus ideais e aspirações, como
se vê no exemplo da Natura, comentado anteriormente: o posicionamento de sustentabilidade já carrega a preocupação não com o universo do produto, mas com o universo dos indivíduos – é a marca e seus produtos adaptando-se aos valores caros a um determinado
grupo de pessoas para as quais seu projeto de marca passa a ser socialmente relevante.
 A lógica da marca e os mercados WTA
Como resultante da confluência das transformações sofridas nas esferas do consumo,
da comunicação e da economia já apresentas, Semprini (2006) destaca a constituição dos
mercados WTA82, que se caracterizam por dois elementos de base: (1) o posicionamento de
liderança baseado em um desempenho relativo – para estar no topo do mercado não é necessário um desempenho geral muito diferente, mas um desempenho em relação aos demais um pouco mais expressivo; ou seja, pequenas diferenças de performance garantem um
destaque muito forte entre os concorrentes – e pela (2) remuneração que não está diretamente calcada na produtividade tradicional – o ganho, nesses tipos de mercado, não se baseia em unidades produzidas ou vendidas num intervalo tempo, por exemplo; desempenhos
ligeiramente diferentes resultam em enorme variações de retorno financeiro. Tal lógica, que
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Abreviação de Winner-Take-All Society, livremente traduzido por “Sociedade em que o ganhador pega tudo,
caracteriz o funcionamento de determinados setores e mercado, com funcionamento semelhante à lógica das
marcas (FRANK & COOK, 1995 apud SEMPRINI, 2006, p. 3).
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há muito é percebida no ramo do cinema e da música, passa a ser percebida em outros mercados, tais esportes, comunicação e próprio ensino superior, em países como Estados Unidos e França, nos quais os rendimentos dos professores podem ser negociados livremente,
dentro de uma lógica de mercado, resultando em ganhos expressivamente diferentes para
indivíduos que possuem poucas diferenças em seus currículos e produção.
Aqueles que atingem o topo em seus respectivos setores – aqueles que possuem
uma relativa vantagem em termos de “talento” e performance – distanciam-se dos demais e
instauram em torno de si um ambiente que propicia uma nova alavancagem em relação à
visibilidade social, patrocinadores, presença na mídia de massa e, consequentemente, ganhos financeiros muito maiores que outros concorrentes que desempenhos ligeiramente
inferiores. Este é o caso, por exemplo, de atletas de futebol, velocistas, tenistas, pilotos de
Fórmula 1, entre outros. A vantagem de alguns segundos, ou a habilidade um pouco mais
acentuada em fazer gols colocam tais profissionais muito à frente dos demais. A relação
mais íntima que os profissionais do topo mantêm com a imprensa e os dispositivos de comunicação em geral os situam de maneira ímpar diante da sociedade – são idolatrados, admirados e imitados. O sentimento que despertam atrai a atenção das marcas vinculadas
àquele setor, o que lhes garante patrocínios muito mais expressivos que outros profissionais
também muito bons, mais com desempenho levemente inferior. Ou seja, os profissionais
que estão no topo da pirâmide, além de já serem os melhores, atraem para si, justamente
por estarem no topo, oportunidades muito melhores, garantindo mais condições de ampliar
as vantagens para entre eles e o segundo pelotão. Com isso, as performances de excelência
promovem um efeito de retroalimentação, na qual o sucesso fomenta mais sucesso.
De acordo com a compreensão de Semprini, o funcionamento dos mercados WTA é
favorecido por três fatores, a saber: (1) a desmaterialização da oferta, (2) a força de demanda e (3) a midiatização. Em relação ao primeiro e segundo aspectos, deve-se perceber que os
gastos para produção em determinados mercados estão descolados das noções de tempo,
matéria prima e capacidade de produção. Na produção de um disco musical, por exemplo, o
custo está concentrado basicamente na produção da gravação e tratamento de som e promoção do trabalho. A produção física dos CDs tem um custo muito pequeno, de forma que
produzir mil unidades ou cem mil unidades não representa um custo muito significativo per-
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to da diferença de retorno financeiro que se tem entre vender mil unidades e vender cem
mil unidades. O mesmo ocorre com a produção de filmes: após a produção e finalização do
trabalho, a diferença marcante está no número de pessoas que terão interesse em assisti-lo,
sem grandes impactos nos custos de produção. Ou seja, o mais importante nesses setores é
a performance do cantor ou ator, responsável por atrair um maior ou menos público, o que
não impacto nos custos intrínsecos de produção, exceto a remuneração desses profissionais.
Tal desempenho comercial está vinculado ao talento, mas também, e sobretudo, à percepção deste talento do profissional – ou seja, a procura do público por essas estrelas os coloca
entre as produções de maior destaque, o que aumenta ainda mais a procura do público por
essas pessoas, alimentando assim, um círculo de crescimento contínuo.
O terceiro fator, a dimensão midiática, está fortemente relacionado aos dois aspectos
comentados acima. O sistema global de comunicação coloca os profissionais de alta performance em evidência global. Essa exposição alimenta a avidez dos grandes públicos por informações diversas a respeito dos seus ídolos – vida amorosa, relações familiares, vida cotidiana, problemas judiciais, entre outros assuntos –, o que, por fim, aumenta ainda mais a
alcance comercial desses profissionais: o que eles vestem, comem, como se divertem, estilos, hábitos de consumo... Tudo isso pode ser posto em circulação através de marcas interessadas em ter suas imagens vinculadas a essas pessoas, o que aumenta ainda mais seus
ganhos financeiros. Assim, a popularidade midiática é constitutiva do crescimento vertiginoso da imagem dos profissionais que ocupam o topo dos seus respectivos setores de atuação.
Com a apresentação dos mercados WTA, a intenção de Semprini (2006) é mostrar
como o setor da economia também está, aos poucos, estruturando a partir da lógica das
marcas, haja vista que os fatores apresentados como fundamentais – a desmaterialização da
oferta, a força da demanda e a midiatização – são características também definidores do
funcionamento do fenômeno pós-moderno das marcas. A seguir, apresentaremos as dimensões do fenômeno e do funcionamento das marcas, no que se refere aos seus mecanismos
de produção de sentido, de acordo com a perspectiva sociossemiótica de Semprini.
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3.2.2.2.2 Sociossemiótica e marca

Na seção anterior, apresentamos o fenômeno das marcas contemporâneas a partir
de um contexto sociocultural determinado fundamentalmente pela confluência dessas três
dimensões – o consumo, a comunicação e a economia. A marca, na pós-modernidade, é definida no cruzamento desses três aspectos da sociedade, ao mesmo tempo em que sua lógica de funcionamento permeia esses três campos, transformando-os – com isso, torna-se
inevitável, para uma boa abordagem da evolução das marcas, discutir tais dimensões na
composição do tecido social contemporâneo, como fizemos anteriormente. Resta-nos, então, até o fim deste capítulo, apresentar os elementos primordiais que dão forma à marca –
a saber: o semiótico, o relacional e o evolutivo – e o modelo teórico de funcionamento das
marcas.
Na concepção de Semprini, a marca define-se como o feixe de discursos sobre a ela
mesma, posto em circulação por indivíduos ou conjunto de indivíduos responsáveis pela sua
constituição (1995, p. 47). Esta definição afasta o núcleo do fenômeno da sua vinculação
com objetos, objetivos e funções ou agentes envolvidos no processo, conduzindo a ideia de
marca para o seu caráter semiótico, como força propulsora de sentido. É importante destacar que a conceituação apresentada não vincula de maneira restritiva o fenômeno ao campo
da comunicação formal da marca – como é o caso da publicidade, por exemplo –, mas refere-se a qualquer manifestação, qualquer prática investida de sentidos devidamente organizada em torno da marca. Com isso, inclui-se nesse conjunto de discursos não apenas nome
de marca, logo e comunicação publicitária em geral, mas também embalagens, programas
de patrocínio, ações de promoção de vendas e merchandising, ações de relações públicas e
os próprios produtos – em seus diversos aspectos, tais como: preço, rede de distribuição e
design. Ou seja, a marca não se define, como antigamente, a partir de suas funções de identificar e diferenciar – logicamente que essas funções ainda persistem, contudo, não compõem mais o núcleo definidor do fenômeno –, e sim pelos seus sentidos postos em circulação, que integram desejos, sonhos e projetos de vida de indivíduos situados em contextos
socioculturais bem determinados.
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Consequentemente, o componente semiótico, entre os três elementos primordiais
que explicam o fenômeno, é o de maior importância e, de certa forma, orienta a compreensão das outras duas dimensões. Ao longo do tempo, através das diversas manifestações do
discurso da marca, muitas vezes quase imperceptíveis, a marca constrói, peça por peça, o
conjunto de sentidos que gravita ao seu redor e configuram um conjunto de discursos devidamente sistematizado. Todavia, a ênfase dada ao aspecto semiótico da marca não deve ser
entendida como algo abstrato, que pode estar desvinculado de outras práticas discursivas
mais concretas das marcas – em outras palavras, é necessário que os sentidos que orbitam a
marcas estejam coerentemente ancorados em manifestações diversas, a fim de oferecerem
ao público uma promessa clara e pertinente.
Enfim, como afirma Semprini (2006), é preciso que haja coerência e clareza nos diversos discursos propostos – publicidade, design, preço do produto, relações públicas, entre
outros – pela marca, ao mesmo tempo em que tais sentidos e promessa sejam socialmente
relevantes. Isso decorre da articulação entre produtores e receptores do discurso, o que
sustenta a própria dimensão semiótica e que está na origem mesma do aspecto relacional da
marca. Sob este aspecto, autor destaca a dimensão intersubjetiva e a dimensão contratual,
como se poderá ver a seguir:
Já que a marca é tomada, sobretudo, como fenômeno de sentido, trata-se de uma relação de troca entre enunciador e coenunciadores – ou, como prefere Semprini, em função
de sua origem baseada na semiótica da narrativa, produtores e destinatários. Tem-se, então,
a dimensão relacional intersubjetiva organizada entre os polos de produção, recepção e do
contexto geral – a fim de não reduzir o fenômeno apenas à relação entre emissor e receptor,
compreensão um tanto ultrapassada do ponto de vista teórico e que põe a perder a complexidade advinda das coerções de discursos outros e socioculturais em geral, Semprini situa o
contexto como um terceiro polo do processo (1995, p.54-56).
No polo da produção, encontram-se os diversos atores investidos do direito de enunciação em nome de uma dada marca – reformulação da marca gráfica, criação ou interrupção de produtos, ações de comunicação, ajustes na política de preço e distribuição, revisão
do projeto da marca entre outras manifestações são medidas que competem a um grupo
específico de indivíduos, que atuam em nome da corporação. É bem verdade que tais toma-
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das de decisão decorrem de uma coerção do ambiente (marcas concorrentes, movimentos
sociais, fatores econômicos diversos) e de projeções em relação ao que pensa ou deseja o
público83, mas, ao fim e ao cabo, são determinações que cabem apenas polo de produção,
que pode implicar setores financeiros, administrativos, marketing, por exemplo. Ainda compondo o grupo de atores da produção, há aqueles não vinculados à corporação, mas que
agem diretamente senão tomando decisões, ao menos aconselhando: consultores, especialistas em comunicação corporativa e publicidade.
Apesar do projeto da marca ser algo gestado no polo de produção, cabendo a esses
indivíduos a responsabilidade de gerenciar a evolução da marca, não se trata, como dito
anteriormente, de um processo autônomo. Já que a base da relação é a integração semiótica
entre enunciadores e coenunciadores em torno dos sentidos que dão forma ao fenômeno, a
própria noção de projeto de marca impõe considerar a assimilação e reconfiguração de sentidos realizada através do polo da recepção. Dessa forma, a marca não é exatamente aquilo
proposto por seus enunciadores, o polo da produção, mas é uma resultante do confronto
entre a produção e a recepção, sempre em constante movimentação e ajustamento.
O polo da recepção é formado por um grupo diversificado, com interesses diferentes
em relação à marca, o que implica em formas distintas de interação com os discursos produzidos pelas empresas. Além do grupo formado pelos consumidores, há as próprias corporações concorrentes, interessadas em estudar o mercado e atualizar suas manifestações, grupos de defesa do consumidor, ONGs de proteção do meio ambiente e órgãos oficiais vinculados ao setor de produção ao qual a instituição está vinculada, que fiscalizam todas as manifestações da marca, verificando a veracidade das suas promessas e o cumprimento das
normas ambientes e trabalhistas, por exemplo.
Diante disso, a marca não pode operar seus discursos baseada no pensamento ingênuo de que interage apenas com sua comunidade de consumidores. Num cenário pósmoderno, diversos segmentos da sociedade estão interessados nos discursos institucionais,
não se limitando a seus admiradores e consumidores. Com a popularização da internet, muitos grupos, geralmente com posicionamentos bem críticos em relação às marcas e suas
ações, manifestam-se e mobilizam-se com significativa facilidade e rapidez: organizam boi83

O que em Análise do Discurso costuma-se vincular à ideia de heterogeneidade constitutiva.
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cotes, denunciam condições impróprias de trabalho, agressões ao meio ambiente e falhas de
qualidade dos produtos e serviços ofertados. Tais movimentos sociais, declaradamente contrários ao impacto global das marcas contemporâneas e às contradições sociais da lógica
neoliberal, têm aumentado significativamente, impondo às corporações um cenário em que
são continuamente monitoradas e denunciadas, quando atuam visando apenas seus interesses ou negligenciando elementos fundamentais da relação estabelecida com as comunidades (KLEIN, 2002).
Para além das instâncias de produção e recepção, Semprini (2006) indica o contexto
com o terceiro polo do complexo funcionamento das marcas. A constituição de um projeto
de marca não pode estar confinada à relação bipolar “emissor-receptor” – o ambiente sociocultural, com suas diversas práticas discursivas sempre em transformação, interferem de
maneira significativa na ação de enunciadores e coenunciadores: não apenas os discursos de
marcas concorrentes, mas os ambientes político e cultural em geral impactam sobre a interpretação que se pode produzir de diversos projetos de marca – os cuidados com a saúde e
com o corpo, por exemplo, impõem constantes revisões semióticas em marcas do setor alimentício, tais como comidas rápidas e pré-prontas, refrigerantes, bebidas alcóolicas, cigarro,
por exemplo; a preocupação com as ações do homem sobre o meio ambiente obrigam diversos setores da produção a repensar o discurso de suas marcas: indústria cosmética, mineração, produção de energia, siderurgia, entre outros.
Como se vê, a própria noção da marca como fenômeno semiótica implica, numa dimensão social, a necessária relação entre seus produtores – representados de maneira genérica pela corporação e pela própria marca – e receptores – consumidores, não consumidores e segmentos diversos da sociedade –, o que se dá num tempo e espaço específico. Decorre daí, então, a dimensão contratual de toda marca.
A marca, na perspectiva de Semprini (1995), não é exatamente aquilo expresso em
seu programa, ou seja, não pertence ao polo da produção e não está sob seu total controle;
e também não pertence integralmente ao polo da recepção. O fenômeno contemporâneo
da marca constituiu-se a partir dessa interação, do constante embate semiótico entre produtores e receptores, sob interferência direta do contexto: um projeto de marca, depois de
formulado e posto em circulação, pode ser absorvido positivamente pelo receptor, que ade-
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re à promessa da marca, que se identifica com o mundo criado por suas diversas práticas
discursivas, mas pode ser tomado negativamente, rejeitado pelo receptor, quando ele não
encontra nos discursos da marca algo relevante e pertinente ao seu projeto de vida e sua
visão de mundo, ou quando entende que outra marca, outro discurso concorrente, se adequa melhor às suas expectativas.
Ou seja, para além da troca comercial entre um bem ou serviço por dinheiro, há a
troca semiótica, a dimensão contratual do fenômeno. Esta relação é caracterizada pelo seu
desenvolvimento ao longo do tempo e pela sua regularidade, fatores que gradativamente
vão dando forma ao contrato. Além disso, a relação contratual é dinâmica, assim como o
contexto concorrencial e sociocultural, o que nos leva ao terceiro elemento primordial da
marca: seu caráter evolutivo.
O mundo construído pela marca, a partir do seu contrato, precisa ser constantemente ser avaliado. A evolução social, cultural, tecnológica e comercial ao mesmo que promove
transformações na visão de mundo e projeto de vida dos indivíduos, faz com que as marcas
precisem repensar seu projeto, suas promessas, a fim de se manterem atualizadas diante do
receptor e dos discursos concorrentes. Dessa forma, são mundos que seduzem a partir da
articulação de valores caros ao público que deseja sensibilizar; são mundos que estabelecem
uma relação de concorrência, já que visam sempre a aderência exclusiva do receptor, procurando sobrepor-se aos demais mundos possíveis; e, por fim, na intenção de criar diferenciais
e distinguir-se dos demais sentidos das outras marcas, procuram dirigir-se não a um público
genérico, mas a grupos específicos, pois, assim, podem constituir um mondo possível com o
mínimo de qualidades distintivas, permitindo seu reconhecimento (SEMPRINI, 1995).
O caráter evolutivo da marca vincula-se às dimensões semióticas e relacionais de
maneira que o clico de vida da marca afasta-se da compreensão de ciclo de vida dos produtos. Conforme explica Semprini (2006), o caráter evolutivo da marca não comporta a compreensão – bem própria da noção de ciclo de vida do produto84 – de que, nas fases de maturidade e declínio, deve-se investir o mínimo e retirar o máximo de retorno financeiro dos
investimentos feitos no passado da marca. Na sua compreensão, não cabe compreender a
maturidade de uma marca como um momento de reduzir investimentos – ao contrário, a
84
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visão fundada em seu aspecto evolutivo impõe constante estudo sobre o mercado, tecnologia e ambiente sociocultural.
Considerando, dessa forma, os elementos primordiais de uma marca – a saber, seus
aspectos semiótico, relacional e evolutivo – cabe, agora, evidenciar o modelo teórico construído por Semprini acerca do referido fenômeno. Tal modelo, com forte influência da semiótica da narrativa ou semiótica francesa, busca não se constituir como análise interna,
hermética, haja vista a importância dada ao contexto sociocultural, que é entendido pelo
sociossemioticista como um terceiro polo na relação entre produtores e receptores da marca. Além disso – e em certa medida decorrente da relevância dada ao contexto na produção
de sentido –, seu modelo teórico coloca em relevo o caráter dinâmico do fenômeno, ao
mesmo tempo em que situa a problemática da identidade da marca no equilíbrio entre seu
componente estratégico – expresso no projeto da marca, produto do pensamento da corporação – e o efeito de sentido junto aos receptores – expresso, ao menos enquanto modelo
teórico, em seu percurso gerativo da identidade manifesta da marca.
Assim, na busca do equilíbrio entre os polos de produção e recepção, o modelo semiótico de Semprini (2006) parte da dicotomia entre (1) o projeto da marca e (2) as suas
manifestações, como forma de explicar o fenômeno da marca na perspectiva da noção de
enunciação. Pode-se falar, então, que a marca – tomada como um processo enunciativo, ou
seja, como exercício concreto de colocação da linguagem em discurso – possui uma dimensão inteligível, seu projeto de marca (que só pode ser acessado por um exercício de inferência, já que não está disponível ao receptor), e uma dimensão sensível, as manifestações desse projeto, que são tomadas enquanto enunciados, o resultado da enunciação, único material disponível e realmente acessível ao receptor e passível de análise.
O projeto de marca, ponto de partida das suas mais diversas manifestações, não é
composto apenas de elementos comerciais: o projeto carrega a evolução histórica da marca,
seu passado e sua relação já constituída com a sociedade, e dá conta também de sua dimensão estratégica, seu futuro: novos produtos, metas de participação nos mercados em que
atua a corporação e demais opções em perspectiva. O projeto é um ordenamento delicado,
pois é a ele, através das suas manifestações, que o leitor deve aderir. O projeto da marca
deve ser pertinente, deve acrescentar algo positivo e valoroso às experiências do receptor,

199

precisa apresentar uma promessa que o surpreenda, que mostre ao receptor algo que se
soma ao seu projeto de vida e visão de mundo e que esteja presente, de forma ordenada,
nas diversas manifestações da marca.
Entre o projeto de marca e suas manifestações há dois percursos possíveis: aquele
que parte da primeira para a segunda instância, que enfatizamos até o momento e que é
próprio do polo de produção, da maneira como a corporação lida com a marca; e um percurso inversos, que parte das manifestações, do material sensível, em direção ao projeto da
marca – este último percurso é próprio do receptor, é a maneira como ele se relaciona com
as manifestações da marca e as interpreta: o resultado desse segundo percurso dá origem à
identidade manifesta marca, ou seja, a identidade que é estabelecida pelos receptores e que
tem como base os elementos manifestos a que eles têm acesso. O projeto da marca, então,
passa a ser alcançado, ao menos em parte, por esse movimento inverso, que parte das manifestações em direção à sua instância inteligível, o seu projeto. Tal percurso de reconstituição
executado pelo receptor, de acordo com Semprini (2006), segue um modelo semelhante
àquele do percurso gerativo do sentido, proposto pela semiótica greimasiana e constituído
de três etapas, partindo de um plano mais simples e abstrativo, na direção de um plano mais
complexo e concreto, a saber: o nível dos valores, o nível das narrativas e o nível dos discursos, conforme se pode ver no esquema apresentado na figura abaixo:

Figura 18 – O modelo teórico de da marca de Andrea Semprini

DISCURSO
NARRAÇÃO
VALORES
Fonte: adaptada de Semprini (2006, p.167)

 O nível dos valores: é a base mais profunda do projeto da marca. É formado por
um conjunto restrito de valores que orientam a constituição de toda a identidade
da marca e opera como o lastro de fundamentos simbólicos e imaginários presentes em dado contexto sociocultural, que caracterizam a essência da identidade da
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marca. Na perspectiva da semiótica francesa, corresponde ao nível fundamental –
inteligível e abstrato.
 O nível das narrativas: é o plano intermediário entre os valores de base e os discursos da marca. Nesse nível, os valores fundamentais de uma marca são articulados em estruturas narrativas. Ou seja, a dimensão inteligível da marca apresentase ao leitor no interior das narrativas, que integram a dimensão sensível ao receptor. Equivale, no percurso gerativo de sentido da semiótica francesa, ao nível narrativo.
 O nível dos discursos: é o nível de superfície. É aquele com o qual o receptor mantém maior contato, pois compõe a parte mais explícita da dimensão sensível. É o
nível do percurso em que as figuras de discurso recobrem as estruturas narrativas,
garantindo concretude e singularidade às manifestações da marca. Nesse nível fixam-se os principais modelos de estudo da marca que se concentram apenas nos
atributos da marca, ignorando a rede de valores mais profunda que constitui sua
identidade.
De acordo com Semprini (2006), ao mesmo tempo em que o presente modelo teórico
orienta a análise da identidade manifesta da marca, ele representa o processo de interpretação executado pelos receptores – ou seja, em sua proposta teórica o estudo da recepção
não se dá de maneira empírica, mas de forma indireta, a partir de seu modelo de análise
semiótico85. Assim, cada manifestação da marca é analisada separadamente, como um discurso específico, e, por fim, o conjunto formado pela análise de cada manifestação dará como resultado a dimensão manifesta do projeto da marca.
A partir, então, da identidade manifesta da marca, ou seja, a organização da dimensão sensível dos valores da marca, o receptor pode ou não se vincular ao contrato da marca.
As reiteradas manifestações das marcas, aos poucos, elidem um conjunto de expectativas
quanto ao que se deve esperar da marca, seus compromissos com o consumidor em relação
ao produto ou serviço ofertado e, de maneira mais ampla, a seus compromissos com a sociedade. A aderência ao contrato da marca, que se dá quando o receptor se identifica positivamente com a sua identidade manifesta, coloca em jogo valores morais e emocionais –
85
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embora não haja um acordo formalizado, qualquer atitude por parte da marca que não esteja em consonância com o contrato estabelecido (com o conjunto de expectativas do receptor), ocasiona uma quebra de confiança, o consumidor sente-se como alguém que foi traído;
além disso, os laços construídos entre a marca e seus receptores podem estar baseados em
fortes elementos emocionais, o que provoca uma adesão muito além do simples ato de consumo de produtos ou serviços: uma marca bem constituída, com valores claros e pertinentes
para seus receptores, inibe o desenvolvimento de novos concorrentes; cria uma blindagem
ao seu redor, que reduz o impacto de críticas sociais, denúncias e escândalos envolvendo a
corporação; propicia a fidelização e compra exclusiva; por fim, podem formam grupos ao seu
redor que a admiram de forma exacerbada, constituindo verdadeiras comunidades integradas quase que exclusivamente pela comunhão em torno dos valores e ideias de mundo organizados pelos discursos da marca (QUESSADA, 2003).
Enfim, o presente capítulo permitiu-nos apresentar, num primeiro estágio, uma classificação para a publicidade, baseada nas suas relações com os sentidos que constituem a
marca. Na sequência, buscou-se apresentar um panorama acerca dos principais pensamentos sobre o fenômeno de marca, com fundamento na tradição do marketing e dos processos
de significação, com especial destaque para a concepção de Brand Equity e a sociossemiótica. A seguir, no próximo capítulo, discutiremos as qualidades metodológicas e conceituas
desses modelos teóricos, conduzindo o leitor à apresentação dos conceitos fundamentais
para uma visão do fenômeno como processo significante, social e histórico constituído – a
saber, as noções de Ethos e cena enunciativa do discurso –, o que permitirá a formulação de
nosso método de análise e o exercício de estudo de caso.
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4 ETHOS E CENOGRAFIA DA MARCA: PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ESTUDO DAS
MARCAS A PARTIR DOS SEUS DISCURSOS PUBLICITÁRIOS

Conforme já foi explicitado, o presente trabalho intenta apresentar um método de
análise que permita estudar como as imagens fixas em publicidade e seus mecanismos de
enunciação atuam na constituição de relações de grupo e de pertencimento entre as marcas
contemporâneas e os consumidores dos seus discursos publicitários. Nessa direção, após
discutirmos o funcionamento da enunciação da imagem fotográfica a partir da ADS e da semiótica plástica, apresentaremos nossa compreensão do fenômeno marca através dos estudos das noções de ethos discursivo e cenografia, bem como uma proposta de método para a
análise de marcas.
Para tanto, este último capítulo da primeira parte está organizado em duas subseções: num primeiro momento, expomos a noção de ethos, com ênfase na ideia de ethos discursivo, e conceitos como cena de enunciação, cenografia e incorporação. Na segunda etapa, colocamos em relevo as possibilidades de compreensão do fenômeno contemporâneo
das marcas na perspectiva dos conceitos de ethos e cenografia, o que resulta em um método
de análise e de classificação das marcas86. Tal percurso expõe as bases para o estudo de caso
das marcas de telefonia móvel no Brasil, objeto dos quatro capítulos da segunda parte deste
trabalho.

4.1 A NOÇÃO DE ETHOS E A CENA ENUNCIATIVA

O conceito de ethos, que tem em Aristóteles um dos seus primeiros e principais exploradores, foi por muito tempo deixada de lado, assim como se fez com todo o edifício teórico dos estudos em retórica – conforme explica Maingueneau (2008a), somente na década
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de 1980 identifica-se o retorno às discussões acerca do ethos. Tal retomada do interesse
pela noção de ethos, na concepção do próprio Maingueneau, está vinculada ao desenvolvimento dos meios audiovisuais, que anima o debate em relação ao corpo, seu movimento e
sua integração ao conjunto social.
Enquanto recurso de persuasão, na perspectiva de Aristóteles o fenômeno do ethos é
a mais importante das três provas do discurso, tendo um lugar diferenciado em relação ao
logos e ao pathos (EGGS, 2008). Dessa forma, o ethos indica, de acordo com os teóricos da
retórica clássica, “... a construção de uma imagem de si destinada a garantir o sucesso do
empreendimento oratório” (AMASSY, 2008, p.10). Os recursos discursivos que constituem o
ethos objetivam impressionar positivamente um determinado tipo de indivíduo87, a fim de
que se conquiste a simpatia do público e que, consequentemente, chegue-se à sua persuasão.
A ideia de ethos, assim, está estreitamente relacionada a dois aspectos do conceito
de enunciação: (1) uma dimensão do processo que consiste no trabalho do coenunciador em
atribuir uma qualidade humana – uma compleição física, um caráter; ou seja, um modo de
ser no mundo – à origem do acontecimento enunciativo; e (2) outra dimensão do processo –
que implica uma série de recursos, tais como: postura, tom de voz, ritmo de fala, gestual,
vestimenta, entre outros, e que está atravessada pela ideia de subjetivação da linguagem,
conforme ficou consagrado a partir dos estudos da enunciação de E. Benveniste (1999)88.
Nessa direção, dois importantes aspectos da concepção benvenistiana de enunciação são
fundamentais para o fenômeno do ethos: a ideia de acontecimento (evento enunciativo), e a
ideia de subjetivação da linguagem.
Ou seja, a noção de ethos comporta uma dupla articulação: por um lado o orador deve atentar para a construção de sua imagem a partir do engendramento do discurso e, por
outro lado, ele deve visar as qualidades positivamente valorizadas pelo auditório, o que dependerá, entre outros fatores, da idade, grau de instrução e nível social daqueles que for87

Como evidencia Maingueneau (2008), a concepção ethos expressa por Aristóteles na Retórica não tem como
objetivo persuadir um indivíduo específico, mas um grupo, um tipo de indivíduos que compõem o auditório.
88
Este estudo tem consciência dos problemas trazidos por Benveniste ao desenvolver uma teoria da enunciação fundada na conversação oral e que, por isso mesmo, é demasiadamente presa à subjetividade de um sujeito falante individual, num contexto de comunicação cara a cara. Ou seja, trata-se de um entendimento muito
restritivo, limitado, já que a semiose social é muito mais complexa, como bem evidenciou E. Verón (2013, p.7475). No entanto, não nos deteremos nesta questão.
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mam o público (REBOUL, 2004) – cada auditório, então, demandará uma estratégia diferenciada para a constituição dessa imagem da fonte enunciadora.
Embora o retorno aos debates sobre o ethos tenha ocorrido apenas nos anos 1980, a
problemática da imagem de si criada no interior do discurso como recurso de persuasão foi
abordada por outros pesquisadores, como o sociólogo Erving Goffman e o linguista Oswald
Ducrot.
Os trabalhos de E. Goffman acerca da interação conversacional, que exploram bastante certa heterogeneidade discursiva89 presente também na ideia de ethos, tomam a construção de uma imagem de si no discurso como resultante de uma rede de influências mútuas
exercidas pelos interlocutores. Em suas pesquisas centradas no estudo da conversação,
Goffman demonstra que a influência recíproca que os agentes da troca verbal exercem uns
sobre os outros é em grande medida relativa às impressões de si que, voluntária ou involuntariamente, cada interlocutor transmite ao outro na intenção de influenciá-lo de acordo com
seus objetivos (AMOSSY, 2008).
Conforme evidencia Ruth Amossy (2008), tanto a ideia de enunciação em Benveniste
quanto a análise conversacional ou a teoria das faces de Goffman não empregam a expressão ethos, embora estejam no núcleo da questão – sobretudo nesses dois últimos casos – os
modos preestabelecidos de conduta, os papéis sociais, intimamente relacionados à influência que os agentes das trocas comunicacionais buscam exercer uns sobre os outros. Esse
afastamento que as pesquisas do campo da linguagem mantêm em relação ao conceito de
ethos não desvincula totalmente tais pesquisas da problemática aristotélica: a teoria dos
atos de linguagem de Searle e sua ideia de condição de sinceridade, as máximas conversacionais e o princípio de cooperação em Grice, assim como os princípios de educação, de modéstia e de generosidade em Leech, acabam por trazer em seu cerne a preocupação com a
imagem de si que se deve busca despertar no interlocutor, a fim persuadir o parceiro da troca verbal e evitar constrangimentos (EGGS, 2008).
No entanto, ainda que a problemática do ethos esteja presente (mesmo que de maneira subjacente) nos diversos estudos da linguagem e nas pesquisas acerca das relações
entre o orador e seu interlocutor, é somente na década de 1980 que se vê a presença desse
89

Heterogeneidade que muito se aproxima da dimensão dialógica do discurso, enfatizada por BAKHTIN (1997).
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termo no interior das ciências da linguagem, através da teoria polifônica da enunciação de
Oswald Ducrot (AMOSSY, 2008; MAINGUENEAU, 2008a).
A problemática do sujeito em O. Ducrot – e, consequentemente, a imagem do orador
no interior do discurso – tem início em sua abordagem da enunciação, que se diferencia
substancialmente da tradicional conceituação de Benveniste. Para Ducrot, a enunciação indica o momento de ocorrência de um enunciado, não implicando diretamente a colocação
da linguagem em funcionamento por um ato individual do sujeito:

[...] chamo ‘enunciação’ o fato mesmo de que o enunciado tenha sido produzido, ao acontecimento histórico em que consiste sua aparição. Neste último sentido, o conceito de enunciação não implica a noção de um autor e
menos ainda que o enunciado se dirija a outra pessoa. Trata-se de uma mera ocorrência de uma frase da língua, efetivada, de uma forma particular,
em um ponto e em um momento particulares. (DUCROT, 2001, p.188. (Tradução nossa)

Na perspectiva de Ducrot, o enunciado é prova da ocorrência da enunciação – ou seja, “*...+ o sentido de um enunciado é certa imagem de sua enunciação, imagem que não é
objeto de um ato de asserção, de afirmação, senão que se ‘mostra’ *...+ (2001, p.189). Contudo, ainda que não seja tão dependente da subjetivação, conforme postula Benveniste, a
enunciação para Ducrot cria dois personagens – duas figuras do discurso, ou seja, não empíricas) – que são o locutor e o alocutário: um autor e um receptor, respectivamente. A partir
dessa distinção, que institui figuras empíricas e figuras internas ao discurso, a teoria de Ducrot se afasta do locutor material e se concentra na figura do locutor construído pelo discurso90. A fim de fundamentar sua noção de locutor discursivo, Ducrot convoca o conceito de
ethos, pois, em sua construção teórica, são as modalidades de fala que constituem tal entidade, e não o que o locutor fala sobre si mesmo – ou seja, é na enunciação que a configuração do locutor discursivo vai gradativamente se formando (AMOSSY, 2008).

Não se trata de afirmações elogiosas que o orador pode fazer sobre sua
própria pessoa no conteúdo do seu discurso, [...] mas da aparência que lhe
confere a fluência, a entonação, calorosa ou severa, a escolha das palavras,
dos argumentos... [...] Em minha terminologia, diria que o ethos é ligado a
L, o locutor enquanto tal: é como fonte da enunciação que ele se vê dotado
90

Tal figura do discurso, em Ducrot, é denominada “locutor-L”.
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de certos caracteres que, em consequência, tornam essa enunciação aceitável ou recusável (tradução nossa). (DUCROT, 2001, p.201)

Embora Ducrot tenha lançado mão de uma noção de ethos muito próxima daquela de
Aristóteles, ele o faz apenas no sentido de reforçar suas próprias ideias a respeito de uma
teoria da argumentação pragmático-linguística, distanciando-se da retórica tradicional e sem
aprofundar maiores discussões sobre o ethos (AMOSSY, 2008). A reflexão mais significativa
dessa noção, até pouco tempo raramente explorada nos estudos da linguagem, da pragmática e das teorias da argumentação, está em Dominique Maingueneau (EGGS, 2008).
Desde a década de 1980, Maingueneau explora a noção de ethos no interior de pesquisas ligadas à pragmática e à AD. Também para este, a questão do ethos está intimamente
relacionada à enunciação, a partir dos conceitos de cena de enunciação e cenografia. Nessa
perspectiva, ao mesmo tempo em que o enunciador engendra um lugar e uma imagem para
si no interior do discurso, através de sua maneira de dizer, ele dá forma a um modo de
enunciação: “Apresentamos os enunciados como sendo o produto de uma enunciação que
implica uma cena. Mas isso não basta: toda fala procede de um enunciador encarnado;
mesmo que escrito, um texto é sustentado por uma voz – a de um sujeito situado para além
do texto” (MANGUENEAU, 2001, p.95).
A concepção de ethos em Maingueneau, articulada com a noção de cena da enunciação, é, em nosso caso, bastante importante, já que, além de ser trabalhada no interior da
análise de discurso, ajuda-nos a compreender melhor as relações entre enunciador e coenunciadores da comunicação publicitária e o processo de adesão dos leitores aos discursos
das marcas contemporâneas:

[...] a noção de ethos permite, de fato, refletir sobre o processo mais geral da
adesão de sujeitos a uma certa posição discursiva. O processo é particularmente evidente quando se trata de discursos como o da publicidade, da filosofia, da política etc. que – diferentemente dos que têm a ver com gêneros
‘funcionais’, como os formulários administrativos ou os manuais – não têm
por objetivo uma adesão imediata, mas devem conquistar um público que
tem o direito de ignorá-los ou recusá-los (MAINGUENEAU, 2008b, p.69-70).

A evolução do conceito de ethos que vai de Aristóteles até os romanos, como Cícero
e Quintiliano, passa pela problemática de sua constituição pelo enunciador, no ato mesmo
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da enunciação, e da sua constituição pelo auditório, que antes mesmo que o orador fale,
pode já possuir uma ideia de seu ethos. Dessa forma, é necessário, como afirma Maingueneau (2008b), distinguirmos entre o ethos discursivo do ethos pré-discursivo. O primeiro se
refere àquelas situações nas quais o coenunciador não possui uma ideia já anteriormente
estabelecida sobre o ethos do enunciador – ou seja, trata-se da imagem que é construída
aos poucos, à medida que a enunciação toma forma, e depende de elementos restritos ao
discurso91. A segunda compreensão do ethos já considera uma ideia prévia que o auditório
pode fazer do ethos do orador, como acontece no discurso político, em que o leitor já pode
ter uma concepção antecipada da imagem do enunciador, que poderá ser confirmada ou
não pelos elementos interno do discurso.
Para Maingueneau, interessa a compreensão aristotélica de ethos – restrita àquilo
que o auditório pode apreender da enunciação, exclusivamente a partir do discurso. Não
que ele desconsidere a existência de um ethos prévio92, mas trata-se de uma opção metodológica, dada em função dos corpora que comumente são alvo de suas pesquisas. Além disso,
sua compreensão da construção de uma imagem de si no discurso considera os seguintes
aspectos:
 O ethos tem uma lógica de interatividade: entre os parceiros da troca discursiva
ocorre uma ação mútua sobre o outro, que sempre visa uma mobilização do interlocutor, uma influência sobre o parceiro da troca discursiva;
 O ethos é um conceito híbrido: para sua compreensão e para o entendimento de
seu funcionamento no interior do discurso, é necessária uma íntima vinculação do
acontecimento discursivo a um contexto sócio-histórico bem determinado.
Assim, para além de uma concepção integrativa das diversas dimensões do discurso e
uma visão reflexiva da enunciação, o conceito de ethos permite a Maingueneau articular
corpo, discurso e enunciação, já que para ele a subjetividade não pode ser explicada apenas
por esquemas baseados na ideia da formalização de papéis predefinidos (MAINGUENEAU,
2008b). A enunciação, nesse caso, como já dissemos, demanda uma fonte encarnada, a figura de um corpo em movimento no mundo, do qual parte a enunciação e que, ao mesmo
91
92

Essa é a concepção aristotélica de ethos (MAINGUENEAU, 2008b, p.71).
Termo empregado por Ruth Amossy para determinar o ethos pré-discursivo (AMOSSY, 2008).
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tempo, dá-lhe força e credibilidade. Esse corpo enunciante, localizado e definido em termos
sócio-históricos, pode ser evidenciado pela noção de cena de enunciação, que discutiremos
mais adiante.
Na abordagem de Maingueneau, assim como ocorre em Ducrot, o ethos é muito mais
centrado no plano do “mostrado”, que no plano do “dito” – os fatores determinantes desta
dimensão mostrada envolvem recursos muito diversos, podendo ser verbais e não-verbais.
Além disso, sua ideia de ethos afasta-se da perspectiva da fala judiciária e até mesmo de
expressões orais em geral. Maingueneau está muito mais interessado nos discursos escritos
e, por isso, coloca em relevo a ideia de vocalidade da fonte enunciativa, a qual atribui um
tom – tal conceito apresenta suas vantagens, já que pode ser empregado tanto nos acontecimentos discursivos orais, quanto nos escritos.
Ligada às ideias de vocalidade e tom está a constituição de um corpo que assume,
enquanto figura do discurso, o ponto de origem da enunciação e que dá ao fenômeno do
ethos uma expressão tanto física quanto de caráter. Essa figura que assume uma corporalidade e uma constituição moral recebe em Maingueneau o nome de fiador – assim, ao fiador
estão vinculados um corpo, uma compleição física, um modo de se portar e fluir no mundo,
uma maneira de se vestir, mas também estão vinculadas características psicológicas e de
caráter. O fiador, que se fundamenta em representações sociais e estereótipos, valorizados
positiva ou negativamente a partir de um quadro sócio-histórico bem determinado, pode
estar mais ou menos explícito no texto e é responsável por atestar aquilo que é dito; cabe ao
fiador dar credibilidade ao discurso – o que, em última instância, deve promover a adesão
do auditório (MAINGUENEAU, 2008b).
Esse processo de ação sobre o leitor no sentido de configurar um fiador, que dá voz
ao discurso e encarna a origem do dizer é denominado incorporação (MAINGUENEAU, 2001,
p.99). A incorporação não se restringe a essa constituição física e moral do fiador, mas engendra um verdadeiro “mundo ético” (MAINGUENEAU, 2008a, p.65), mundo em que estão
previstos padrões de conduta, sistemas de valorização de comportamentos, estereótipos
sociais de atitudes do qual o fiador é parte integrante – ou seja, a incorporação impõe além
da figura do fiador, uma verdadeira ambiência social, o que em Maingueneau é denominado
cena enunciativa e está dividida em três partes: cena englobante, cena genérica e cenogra-
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fia.
Na análise de discurso proposta por Maingueneau, o enunciador está sujeito a coerções diversas, que implicam papéis sociais, modos de circulação, suportes materiais e contextos sócio históricos que podem (ou não) legitimar as práticas discursivas. Assim, o discurso não se constitui em um ambiente estéril, do qual estaria desvinculado, mas surge imerso
numa cena (mais especificamente, numa cenografia), numa ambiência social que garante
sua sustentação. Ao mesmo tempo em que esta cena de enunciação garante sua pertinência, ela toma forma a partir mesmo da enunciação – ou seja, de modo paradoxal, a cenografia que sustenta a coerência do discurso é configurada, gradativamente, pelo desenrolar do
discurso, por sua enunciação.
A cena englobante, na perspectiva de Maingueneau, refere-se ao tipo de discurso –
assim, é possível falar em cena englobante política, filosófica ou literária, entre outras. Contudo, ainda se trata de uma delimitação muito vaga, já que dentro da cena política, por
exemplo, há uma significativa variedade de possibilidades para situar enunciador e coenunciadores. A cena genérica, por outo lado, já impõe uma delimitação mais precisa dos papéis
dos agentes da troca discursiva e, consequentemente, instala um conjunto de expectativas
mútuas entre eles, já que está vinculada a um gênero de discurso específico (MAINGUENEAU, 2001)93.
A apreensão do quadro cênico por parte do leitor é o ponto de partida da interpretação, já que situa o coenunciador em relação à finalidade do discurso e orienta os posicionamentos ele pode assumir. O quadro cênico, então, está vinculado às questões trazidas pela
problemática dos tipos e gêneros de discurso: (1) assegura a comunicação na medida em
que já indica o que se pode dizer e o que se pode esperar em relação à interação discursiva –
ou seja, define possíveis papéis; (2) possibilita uma economia da troca discursiva, visto que,
ao identificar o tipo e o gênero de discurso, os interlocutores podem selecionar a que elementos devem dar atenção e podem prever o desdobramento da interação comunicativa;
(3) impõe momentos e lugares de enunciação possíveis, já que há um rol de situações e lugares de leitura para um determinado gênero de discurso; (4) define uma temporalidade (periodicidade, tempo de duração, quantidade de interrupções no processo de leitura e o tempo
93

O conjunto formado por cena englobante e cena genérica é denominado quadro cênico do texto e é responsável por orientar o processo de interpretação do leitor (MAINGUENEAU, 2001, p.87).
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de validade do discurso); (5) determinam um suporte material e o modo de existência do
texto (6) e modo organização textual: forma de estruturar frases, dimensionamento do texto
e expressões ritualizadas, por exemplo (MAINGUENEAU, 2001, p.63-69). Enfim, cena englobante e cena genérica indicam uma relação contratual e, por isso mesmo, situam os agentes
da troca discursiva dentro de um conjunto de regras e expectativas, a partir das quais suas
falas podem (ou não) ser legitimadas, validadas.
Observando os textos das figuras 1 e 2 (p.93 e 98, respectivamente), rapidamente se
percebe que se está diante da cena englobante publicitária – assim, de antemão, já é possível afirmar que se trata de uma marca comunicando-se com seus possíveis consumidores, a
fim de trazer algum tipo de informação (uma redução de preços ou o lançamento de um
novo produto/serviço), que, em última instância, visa persuadir o leitor a aderir a uma ideia
sobre a marca/produto ou motivá-lo à compra. Mas isso não é tudo: assim que o leitor identifica os textos como pertencentes ao gênero publicidade impressa para revista, sua interpretação leva em conta que:
(1) ele está sendo convocado em sua condição social de consumidor, ao passo que
toma a instância enunciadora na sua condição de marca anunciante;
(2) num primeiro estágio, deve identificar a marca e o produto, a fim de avaliar a pertinência daquela comunicação para a sua vida – esse procedimento lhe poupa
tempo e desgastes com informações que podem não lhe interessar;
(3) trata-se um discurso adequado em termos de momento e lugar, afinal, ao folhear
uma revista, o leitor já sabe que irá encontrar material publicitário;
(4) em relação à temporalidade, não há, nesse caso, uma ideia de periodicidade; por
outro lado, o leitor sabe que irá encontrar uma leitura organizada em, pelo menos
dois níveis (duas possibilidades de duração da leitura): uma primeira leitura, mais
rápida, dada pelo título, pela marca e pelas figuras de maior impacto, que visa
aguçar a curiosidade do leitor, e uma segunda leitura, mais demorada, dada pelo
subtítulo e/ou corpo de texto, que traz maiores detalhes sobre o produto e/ou
serviço; considerando sua continuidade, o leitor sabe que, geralmente, a leitura
tem que ser única, em apenas uma abordagem do texto; a validade da informação, no caso da publicidade de revista, tende a ser bem ampliada, por vezes até
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indefinida, como ocorre com os anúncios institucionais, diferentemente da publicidade de jornal impresso, que comumente tem validade curta, como ocorre com
os anúncios de promoção do setor varejista;
(5) trata-se de um texto que se define em sua condição de discurso publicitário, mas
que também tem sua natureza própria enquanto comunicação de revista; assim é
visto enquanto publicidade de revista impressa;
(6) por se tratar de publicidade de revista impressa, apresenta uma organização textual (verbal e não verbal) própria: no mínimo dois níveis de leitura, maior detalhamento do produto/serviço, desenvolvimento de períodos mais longos, organização de corpo de texto à maneira de uma dissertação mínima94, imagens com
mais riqueza de detalhes e visualmente mais complexas.
Considerando o quadro cênico, não há nada que crie qualquer distinção entre as peças da figura 1 e figura 2. Embora se veja que são muito diferentes, considerando a cena
englobante e a cena genérica, não há distinções – no que se refere ao tipo de discurso e ao
seu gênero, as coerções da relação contratual da publicidade impressa para revista são as
mesmas nos dois casos. As diferenças entre os dois anúncios estão em suas cenografias, que
não são determinadas pelo tipo ou gênero de discurso, mas são construídas pelos textos.
Enquanto há gêneros de discurso que possibilitam grandes variações em suas cenografias, como é o caso da receita médica e da lista telefônica, alguns gêneros, como é o caso
do discurso publicitário, comportam inúmeros tipos de cenografia. Para Maingueneau, aqueles gêneros de discurso de caráter estritamente utilitário, não permitem variações de cenografia; por outro lado, aqueles discursos que visam promover a adesão do auditório, como
acontece com o discurso político e o publicitário, geralmente comportam cenografias diversas, a fim de dialetizar com o imaginário do auditório (MAINGUENEAU, 2008b).
A cenografia coloca o quadro cênico em um plano secundário, já que é com ela que o
coenunciador tem contato direto. Na concepção de Maingueneau, a ideia de cenografia não
está fundada simplesmente numa metáfora teatral. À ideia de cena teatral ele acrescenta a
ideia de “grafia” como uma inscrição, já que a enunciação é marcada por uma forma especí-
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“O corpo do texto de publicidade, normalmente, é constituído de três partes distintas: chamada (introdução), a venda do produto (argumentação) e o retorno ao início (fecho) ou exortação” (MARTINS, 1997, p.127).
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fica de inscrever-se, de constituir-se no interior do interdiscurso. Além disso, a noção de cena enunciativa não deve ser tomada como um quadro, um cenário pré-existente e estático
no qual os atores são inseridos, num segundo momento.
A constituição da cenografia é gradual, vai ocorrendo à medida que a enunciação se
constitui – como já foi dito, a cenografia dá legitimidade ao enunciado, ao mesmo tempo em
que vai se configurando a partir do desenvolvimento da enunciação. É no desenvolvimento
da cenografia que o leitor dá forma ao enunciador enquanto voz que sustenta o dizer – ou
ainda, enquanto o fiador do enunciado. Com isso, a relação entre ethos e cenografia caracteriza, como afirma Maingueneau (2008b), um “enlaçamento paradoxal”:

A cenografia é, assim, ao mesmo tempo, aquela de onde o discurso vem e
aquela que ele engendra; ela legitima um enunciado que, por sua vez, deve
legitimá-la, deve estabelecer que essa cena de onde a fala emerge é precisamente a cena requerida para enunciar [...] São os conteúdos desenvolvidos pelo discurso que permitem especificar e validar a própria cena e o
próprio ethos, pelos quais esses conteúdos surgem. (2008b, p.77-78)

Retornando às figuras 1 e 2, é possível perceber a importância da cenografia e do
ethos no processo de adesão do auditório. Como bem evidencia Aristóteles (2005), o orador
deve avaliar quais paixões irá despertar em seu auditório – a constituição do ethos deve
considerar as características dos coenunciadores, já que os estereótipos e sistemas de condutas valorizados positivamente variam de acordo com o contexto sócio-histórico e a constituição do auditório. Dessa forma, têm-se dois textos que compartilham o mesmo quadro
cênico – publicidade impressa para revista –, são produzidos para a mesma marca (a montadora Ford), mas que apresentam produtos distintos para públicos diferentes – isso impõe,
então, a configuração de cenografia e ethos diferenciados.
Na peça da figura 1, como já explicado anteriormente, temos um anúncio da pick-up
Courier Sport. Nele, o enunciador mobilizou argumentos próprios do mundo dos esportes,
trazendo para o discurso o estereótipo do surfista jovem, destemido, que busca desafios ao
enfrentar ondas gigantes e perigosas. Não há, nesse caso, um elemento verbal que constitua
um título, de acordo com um entendimento mais comum em termos de tamanho de tipologia e localização do texto no interior da peça. No entanto, o elemento de texto que opera
como um subtítulo afirma: “É muito fácil surfar sem crowd: é só cair num mar com ondas de
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30 pés”. Para além do argumento selecionado expresso nesse fragmento e texto, que está
diretamente ligado ao público jovem amante dos esportes radicais, a própria forma de organização impõe uma imagem de si para o enunciador no interior do discurso. O emprego das
expressões “sem crowd”, “cair no mar” e a indicação do tamanho de onda empregando a
unidade de medida “pés”, já nos indica um enunciador jovem, habituado com o linguajar dos
esportes radicais aquáticos – neste caso, como afirma Maingueneau, está claro que o ethos
é um processo que se vincula muito mais ao registro do mostrado, que ao registo do dito,
“sua eficácia decorre do fato de que envolve de alguma forma a enunciação sem ser explicitado no enunciado” (2008b, p.70).
Ou seja, a maneira de “dizer” fala mais sobre a imagem do seu enunciador que o
próprio enunciado. Em relação à dimensão não verbal do discurso, podem-se destacar dois
elementos: (1) a imagem do famoso surfista brasileiro de ondas gigantes Carlos Burle, que
vai acompanhada bem de perto pelo subtítulo indicado acima e, em uma tipologia menor,
pelo texto “Carlos Burle. Campeão mundial de ondas gigantes”, como uma espécie de legenda, que indica o responsável pelo texto do subtítulo – tem-se, então, uma composição da
peça gráfica que induz o leitor a atribuir ao referido campeão de surf a ideia de que se deve
praticar o esporte num mar com ondas gigantes e perigosas para poder surfar com tranquilidade. Além disso, (2) a imagem do carro, e também do elemento humano, num cenário de
praia, já impõe ao auditório o ambiente do qual parte a fala, no qual se localiza o enunciador, o que reforça a ideia de um fiador praticante de surf.
Em síntese, a enunciação – tanto pelo verbal, quanto pelo não verbal – constrói uma
cenografia baseada no ambiente da praia, da prática dos esportes radicais aquáticos e do
contato com a natureza; trata-se um mundo jovem que valoriza positivamente o dinamismo,
a competitividade e o desafio, no qual a Courier Sport entra para facilitar o transporte dos
equipamentos e tornar mais prática a vida daqueles que habitam esse mundo, essa cenografia. Ao mesmo tempo em que o leitor pode constituir, a partir de estereótipos sociais e um
de sistema de valorização de comportamentos, o mundo ético do surf, da vida jovem e dinâmica dos esportes radicais e perigosos, ele dá à fonte enunciadora um corpo físico (o corpo jovem e ágil do surfista) e um conjunto de traços psicológicos e morais (ousadia, coragem, competitividade), que possui um modo próprio de fluir nessa ambiência social, nessa
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cenografia – temos, assim, uma ideia precisa do ethos do fiador, da fonte enunciadora que
sustenta o discurso, e da cenografia que põe em contato enunciador e o seu coenunciador.
Por outro lado, na peça da figura 2, vê-se o anúncio de outra pick-up da marca Ford, a
F-250, que possui claramente outro auditório, o que indica o emprego de outra ordem de
argumentos e constituição outra cenografia e ethos. Nessa peça, que atua com estratégia
semelhante em relação àquela da Courier Sport – qual seja: constituir um ethos discursivo e
uma cenografia através do uso de um personagem real, ainda que não se caracterize como
estratégia testemunhal95 – há a apresentação de um indivíduo no que se refere ao seu aspecto físico (a imagem fotográfica) e traços psicológicos e morais. Nessa peça, que também
não apresenta um título, há, na parte superior da página esquerda, o seguinte texto: Gustavo Arruda. Ribeirão Preto, SP. Planta e colhe café e cana-de açúcar. Mas diz que o que esse
chão deu de melhor foram dois filhos que também têm paixão pela terra”. O texto mobiliza
valores vinculados ao campo, à tradição do trabalho agrícola, ao sentimento em relação à
terra, valorização da família e do trabalho. Além de convocar o personagem “homem do
campo” para apresentar os traços morais e psicológicos da cultura agrícola valorizados positivamente no interior do discurso, que passam a constituir o ethos do fiador, o texto orienta
o leitor no sentido de compor, a partir de representações sociais diversas, o sistema de valores positivos desta cenografia, dando forma, assim, ao mundo ético da Ford F-250.
Esse fiador, em função da imagem fotográfica e do tratamento dado ao texto, apresenta uma constituição física difusa, já que mobiliza apenas as ideias de força braçal e disposição para o trabalho no campo. No entanto, em função da imagem fotográfica do personagem, do tratamento dado ao texto verbal e dos argumentos mobilizados, o leitor projeta
como fonte do discurso, de forma bem precisa e detalhada, um fiador do sexo masculino,
novo, mas maduro, que se veste de maneira sóbria, conservadora e que, do ponto de vista
psicológico e moral, é um sujeito do dinâmico, trabalhador ativo, direto, objetivo no que faz
e no que pensa.
No texto que se encontra na parte superior direita, lê-se “Ford F-250. Inspirada no
que o campo tem de mais forte”. Esse texto reforça uma cenografia baseada na vida no
campo, no ambiente agrícola, e engendra um mundo ético conservador, que valoriza positi95

Estratégia de testemunho “é a comprovação, o testemunho de alguém. É a demonstração comprovando o
fato” (LUPETTI, 2000, p.108).
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vamente a família, o que se produz a partir da terra, a força física do trabalho do campo, no
qual a F-250 entra como a materialização de todo esse estereótipo. Assim, o leitor desta
peça vê-se diante de um fiador que transita com habilidade e numa cenografia específica,
que é regida de um conjunto de valores e padrões de comportamento de comportamentos
bem delineados.
Como se vê, análise dos dois anúncios comentados evidencia como se dá a constituição, através do discurso, de uma imagem de si para o enunciador. O processo do ethos, que
resulta, na concepção de Maingueneau, na construção de um corpo enunciante, física e psicologicamente delineado, está entrelaçado com a cenografia que do discurso também resulta – ambos são responsáveis por dar credibilidade e legitimidade ao discurso, ao mesmo
tempo em que são capazes de promover a adesão dos coenunciadores a uma ideia. Além
disso, a análise das peças acima mostra como um mesmo enunciador pode assumir ethos e
cenografias diferentes, de acordo com o tipo de auditório visado. Ou seja, ethos e cenografia
participam de modo estratégico das práticas discursivas, sobretudo naqueles casos em que é
necessário mobilizar o ânimo do coenunciador, como acontece na comunicação publicitária.
Essa mobilização do auditório depende muito do processo de ação do ethos sobre os
coenunciadores – tal processo, em Maingueneau (2001, 2008a, 2008b), recebe o nome de
incorporação e pode ser compreendido em três estágios: (1) A enunciação atua no sentido
de atribuir um ethos ao fiador do discurso; em outras palavras, trata-se de uma primeira
incorporação, na qual o ethos encarna um corpo físico e assume traços psicológicos e de
caráter; (2) em seguida, o coenunciador atribui ao sujeito enunciante um conjunto de padrões de comportamentos, uma maneira de controlar seu corpo e fluir no mundo; ou seja,
através de um conjunto de representações sociais e estereótipos de comportamento, o fiador adquire um modo de ser no interior do mundo ético do discurso, na sua cenografia; (3)
os dois primeiros estágios da incorporação dão forma a um corpo coletivo, uma comunidade
que partilha, de modo imaginário, junto com o ethos discursivo do fiador, o seu mundo ético, a cenografia erigida pelo discurso – ou seja, o auditório adere à ambiência social em que
vive o fiador, ao mundo da marca e do seus produtos.
No caso do anúncio da Courier Sport, vê-se a cenografia do mar, da vida dedicada à
prática do surf e dos esportes radicais aquáticos, que é indissociável de um fiador homem e
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jovem, forte, competitivo e corajoso, disposto a enfrentar desafios e superar seus limites em
um mar com ondas gigantes. Dessa forma, fiador e cenografia formam um mundo ético
através de representações sociais e estereótipos que, se pertinentes, bem articulados e afinados com o posicionamento ideológico e com o imaginário do coenunciador, promove um
processo de identificação e adesão à marca, de formação de um corpo coletivo, de uma comunidade em torno dos valores da marca Ford e do produto, composta por sujeitos igualmente jovens corajosos, amantes do surf e que partilham o mesmo sistema de valores sociais.
Já no anúncio da pick-up F-250 (p.85), a cenografia é o campo, o ambiente agrícola,
da vida dedicada ao trabalho com a terra, que é habitada por um fiador homem, novo, mas
maduro, trabalhador dedicado ao campo, pai, chefe de família, conservador e tradicional,
que tem na relação com a terra a base da sua vida material e moral. Se a cenografia e as representações sociais mobilizadas forem pertinentes e relevantes para o auditório, este irá
aderir ao discurso do anunciante, compondo, de modo imaginário, o corpo coletivo da marca, a comunidade que habita o mundo ético por ela constituído através dos seus diversos
discursos, no qual estão homens conservadores, que são pais de família e que atuam como
empreendedores no setor agrícola.
Enfim, antes mesmo de converter seus esforços de comunicação em vendas ou em
uma expressiva participação num dado mercado, os diversos discursos postos em circulação
pela marca precisam se esforçar para constituir, através da sua enunciação, um ethos (e,
consequentemente, uma cenografia, um mundo ético) com o qual os coenunciadores desejem formar uma comunidade imaginária. Este fiador do discurso deve suscitar uma corporalidade, um modo de ser no mundo que esteja em consonância com um contexto ideológico e
com estereótipos físicos e representações sociais de comportamento positivamente valorizadas pelo auditório visado, a fim de que eles formem corpo com a comunidade imaginária
da marca. Como se vê, as noções de ethos e cena enunciativa permitem explicar como, numa perspectiva estratégica da comunicação, o discurso publicitário das marcas contemporâneas constitui uma força gregária ao redor dos seus valores, promovendo uma verdadeira
comunhão através do consumo material e simbólico da marca.
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4.2 O ETHOS DA MARCA: PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA ANÁLISE DA PUBLICIDADE NO
PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS MARCAS CONTEMPORÂNEAS

A comunicação publicitária historicamente caracteriza-se como um discurso a serviço
de uma finalidade específica, a saber, a circulação de informações que, direta ou indiretamente, contribuirão para promover um produto e/ou serviço – em outras palavras, o discurso publicitário por muito tempo teve um caráter utilitário no contexto de uma economia de
consumo inspirada nos ideais liberalistas. No entanto, o que se assiste na contemporaneidade é uma verdadeira inversão de posições: o complexo sistema da comunicação publicitária,
que antes servia prioritariamente para colocar em circulação produtos e marcas, agora, assume posição central, deixando de ser um meio para se tornar o próprio fim, conforme afirma D. Quessada:

A economia contemporânea já não parece estritamente centrada em torno
da produção nem em torno do consumo. O centro de gravidade deslocouse para aquilo que constitui vínculo entre uma e outro: a distribuição.
De fato, os intermediários e as mediações (distribuidores, mídias, publicidade) tornaram-se prevalentes a ponto de imporem suas normas, tanto aos
produtores quanto aos consumidores. Hoje, pode-se verdadeiramente falar
de uma forma nova de economia, globalmente regida pelos intermediários:
a economia de mídia. (2003, p.119)

Dessa forma, a comunicação publicitária assume características de produção industrial e seus “manufaturados”, os discursos, devem seguir um processo rigoroso de constituição, a fim de eliminar ambiguidades e evitar equívocos próprios da linguagem, sem comprometer a produtividade. Nessa esteira, as agências de publicidade encarnam a produção
de discursos na perspectiva de sua eficácia, de um resultado em função da mobilização da
sociedade, dos seus coenunciadores. Assim, todo a estrutura de funcionamento da agência
de publicidade atende a um dispositivo de produção em série que converte o discurso em
produto. A divisão do trabalho em especialidades, a projeção do discurso em seus detalhes
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mínimos como a escolha das palavras, os estereótipos e representações mobilizados pelas
imagens, o estudo do leitor enquanto receptor (de discursos e de produtos), a avaliação da
comunicação através de pré-testes – enfim, a configuração da agência em um sistema de
produção em série e a conversão da linguagem em produto.
A organização da agência de publicidade, independentemente da estrutura adotada,
inicia a linha de produção com a interface que se faz com o cliente, a fim de delimitar o problema de comunicação que será enfrentado. Em seguida, os responsáveis pelo planejamento
de comunicação, que fundamentam suas ações em diversas pesquisas sobre o consumidor, a
concorrência e os hábitos de consumo da sociedade, desenvolvem as orientações gerais que
as ações de comunicação devem seguir. A partir daí, os profissionais de criação, orientados
pelo setor de planejamento, dão início a elaboração do material de comunicação propriamente dito. De acordo com Quessada, em todas essas etapas, o que os diversos integrantes
da linha de produção buscam – cada um dentro do seu escopo de ações, no contexto de sua
especialidade técnica – é responder a seguinte pergunta: “*...+ qual é a linguagem apropriada
para falar do produto ao seu destinatário suposto *...+?” (2003, p.122).
Assim, ao incorporar a lógica da linha de produção da linguagem – ou seja, a constituição do discurso publicitário da marca enquanto produto central da relação de consumo –,
a publicidade se posiciona como uma das principais expressões do fenômeno marca, que
assume, na contemporaneidade, as seguintes características:
 Ordenação social: é na Idade Média que as marcas se proliferam de modo abrupto, inicialmente através dos brasões e armas, no século XII (QUESSADA, 2003).
Apesar de a lógica de identificação de procedência e indicação de propriedade já
existir desde a Antiguidade, conforme afirma Pinho (1996), é somente na Idade
Média que as marcas assumem um papel mais complexo, indicando padrões de
qualidade e coibindo a falsificação numa grande quantidade de objetos do cotidiano e produtos comerciais, por exemplo. No século XIII, a marca – ainda na forma
de brasões e armas – está presente em móveis, ferramentas e instrumentos, animais, selos, moedas e documentos. Assim, a Idade Média consagra à marca o papel de ordenadora social, classificadora de corpos, fenômeno que dá significado e

219

situa socialmente objetos, espaços e pessoas, vinculando-os a grupos, normas e
funções sociais (QUESSADA, 2003).
 Diferenciação dos indivíduos: o sistema ordenador da marca, como se pode ver,
não surge na modernidade. No entanto, a onipresença do fenômeno marca, que
atua em diversas dimensões da legitimação do espaço social, é algo bem mais recente. Assim, o sistema das marcas dá condições para o surgimento de uma verdadeira ordem da classificação e da categorização dos elementos do espaço social.
De acordo com Quessada (2003), esta lógica da classificação – que categoriza não
apenas as marcas, mas também os indivíduos – é fundada na ideia de “valor de
Ser”. Para ele, o embate de classes sociais, e a própria ideia de classe social, perde
gradativamente a relevância, enquanto entra em cena a lógica das categorias do
Ser. Passamos, assim, de um funcionamento baseado no antagonismo de classes,
próprio do séc. XIX e da Revolução Industrial, para o funcionamento de um contexto social baseado numa escala contínua que toma como base o “valor de Ser”
(QUESSADA, 2003, p.132-133). Com isso, as marcas operam a diferenciação dos
indivíduos fora do antagonismo de classes, mas dentro de uma uniformidade social, na qual ela, a marca, passa a ser não um o elemento diferencial entre outros,
mas o principal elemento diferenciador dos indivíduos. O objeto que carrega uma
marca permite, por extensão, *...+ “alguém definir-se a si mesmo e definir outrem
imediatamente, segundo a lógica do signo; dar uma identidade a corpos socialmente indiferenciados e a roupas semelhantes” (QUESSADA, 2003, p.133).
 Territorialização e subgrupos sociais: o processo de esmaecimento das fronteiras e
culturas nacionais, que é característico da exacerbação das ideias ultraliberais contemporâneas96, deixa evidente o deslocamento da importância do político em direção ao econômico – o que era fundamental para que se chagasse a esse estágio
de onipresença do fenômeno marca e à preponderância que tem a comunicação
publicitária (QUESSADA, 2003). A imposição de uma lógica social fundada no econômico e o grande crescimento dos conglomerados de comunicação e publicidade, características do séc. XX, que reforçam essa homogeneidade própria da glo96

Assunto já discutido no primeiro capítulo deste trabalho.
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balização, fazem com que a busca por novas territorialidades e a formação de
subgrupos sociais sejam formas de se contrapor à força que age no sentido de
apagar as diferenças culturais – ou seja, trata-se de um movimento em sentido
oposto, que visa à diferenciação social. Assim, na contemporaneidade, o consumo
das marcas e seus discursos, que ao mesmo tempo assume o papel simbólico de
criação de diferenças, de elementos distintivos, acaba criando – por semelhanças
e afinidades – subgrupos sociais que se aglutinam ao redor dos sistemas de valores e crenças postos em circulação pelos discursos das marcas – em outras palavras: o discurso publicitário da marca, que intenciona instaurar sistemas de diferenciação, é o mesmo que induz a homogeneização dos modos de vida. Como
afirma Quessada, o fenômeno marca se caracteriza pelo paradoxo “*...] de um indiferenciado que distingue e de uma distinção que indiferencia” (2003, p.23. Grifos do autor).
Isso permite inferir que o discurso publicitário é resultado de um trabalho que visa
angariar a adesão dos leitores, sua persuasão. Tal trabalho indica a mobilização dos corpos
em sociedade, constituindo agrupamentos imaginários, subgrupos sociais que se formam a
partir do consumo simbólico das marcas. É a partir daí – dessa articulação social entre corpo,
discurso publicitário e persuasão –, que vemos no conceito de ethos uma importante chave
de análise para a compreensão do fenômeno das marcas contemporâneas.
Assim, a fim de explicar a relação que as marcas contemporâneas constroem com
seus coenunciadores através de sua comunicação publicitária – que interações contratuais
(expectativas mútuas entre as marcas e os consumidores de seus discursos) estão implicadas, que sentidos são mobilizados pela publicidade das marcas e qual conjunto ordenado de
valores, representações e estereótipos sustentam o seu projeto de sentido – propomos um
dispositivo de análise que evidencie os traços fundamentais que compõem o ethos do discurso publicitário da marca e a sua cenografia. Além disso, considerando que a comunicação
publicitária contemporânea explora de maneira bastante expressiva a imagem (PÉNINOU,
1974), o referido método de análise busca explicar como a enunciação da imagem fotográfica (em suas instâncias de pessoa, espaço e tempo) coopera nesse processo, que é eminentemente enunciativo, de constituição da fonte enunciante e sua cena de enunciação. Para
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tanto, a metodologia que propomos se organiza em duas etapas: pré-análise e análise.
Na pré-análise, o conjunto das peças publicitárias é avaliado a partir da relação que o
efeito de sentido global do anúncio mantém com a colocação em discurso dos valores das
marcas (publicidade conceitual) ou, num outro extremo, com os atributos intrínsecos do
produto/serviço (publicidade referencial). A etapa de pré-análise nos permite observar se a
relação que a marca mantém com seus coenunciadores está fundada em valores (institucionais e sociais) ou se está vinculada ao caráter utilitário do produto ou serviço (qualidades
intrínsecas, desempenho, preço, entre outros). Como resultado, as peças publicitárias da
marca analisada podem ser classificadas em três categorias, a saber: (1) publicidade conceitual, (2) publicidade conceitual-referencial) ou (3) publicidade referencial – o que é apresentado em forma de percentual em relação ao número total de anúncios da marca que compõem o período estudado. Assim, obtém-se um panorama geral da estratégia que a marca
utiliza para constituir sua relação com o coenunciador, orientando a etapa subsequente.
Na etapa de análise, a relação que a marca constrói com seus leitores é estudada em
três diferentes níveis, a saber: (1) a enunciação da imagem fotográfica e a forma com que ela
convoca o coenunciador a participar da troca discursiva; (2) a cenografia constituída pelo discurso publicitário e o conjunto de padrões sociais de comportamento e estereótipos valorizados positiva e negativamente – ou seja, o mundo ético da marca; (3) o fenômeno do ethos e a
constituição física e psicológica do fiador do discurso da marca, com o qual o leitor se identifica e integra a comunidade imaginária das pessoas que aderem aos valores da marca.
No primeiro nível, as instâncias de pessoa, espaço e tempo da enunciação da imagem
são analisadas a partir dos elementos plásticos que configuram o plano de expressão da fotografia, conforme evidenciamos no segundo capítulo deste trabalho. Considerando, então,
as três instâncias de enunciação do discurso, avaliamos os cinco componentes do plano de
expressão fotográfico: profundidade de campo, perspectiva, a nitidez da imagem, profundidade e escala de planos. Tomando como base a tabela proposta por Vilches (1987) para estudo da fotografia de imprensa, propomos um quadro de avaliação dos componentes plásticos da imagem fotográfica e suas relações com as instâncias de pessoa espaço e tempo, de
maneira que se pode identificar uma enunciação da imagem que busca a aproximação ou o
afastamento em relação ao coenunciador, como se pode ser a seguir.
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Quadro 12 – Distribuição dos valores enunciativos da imagem

ENUNCIAÇÃO DE

APROXIMAÇÃO
ENUNCIAÇÃO DE

AFASTAMENTO

EU-TU

AQUI

AGORA

+1

+1

+1

INTÂNCIA DE

INTÂNCIA DE

INTÂNCIA DE

PESSOA

ESPAÇO

TEMPO

-1

-1

-1

ELE

LÁ

ENTÃO

Fonte: Elaboração nossa

No primeiro caso – enunciação de aproximação – temos a relação de pessoa “eu-tu”,
o espaço do “aqui” e o tempo do “agora”. No segundo caso – enunciação de afastamento –
temos a relação de pessoa “ele”, o espaço do “lá” e o tempo do “então”. Contudo, nas situações em que os componentes plásticos de uma mesma imagem fotográfica garantem efeitos
de sentido aproximação e afastamento – por exemplo, a instância de pessoa indica uma relação “eu-tu”, a instância de espaço cria um lugar do “aqui”, mas a instância de tempo instaura um tempo do “então” – teremos um grau intermediário dos efeitos de enunciação da
imagem. Assim, temos quatro possibilidades de resultado: (1) enunciação de aproximação
total, (2) enunciação de aproximação intermediária, (3) enunciação de afastamento intermediária e (4) enunciação de afastamento total, que podem ser melhor entendidos quando
dispostos numa escala horizontal, na qual a extremidade esquerda representa a aproximação total, a extremidade direita indica o afastamento total e as relações intermediárias ficam
próximas ao centro da escala, como se pode ver abaixo:
Figura 19 – Categorias da enunciação da imagem
aproximação
total

aproximação

afastamento

intermediária

intermediário

afastamento
total

Fonte: Elaboração nossa

Após a análise dos efeitos enunciativos das imagens de todas as peças que compõem
o período estudado do discurso publicitário da marca, pode-se expressar em percentuais
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como a enunciação da imagem fotográfica convoca o leitor a participar da troca discursiva,
ou seja, de que maneira o coenunciador é implicado no discurso da marca em relação à imagem – se é uma relação de aproximação, de afastamento ou intermediária. Tal etapa da análise nos permite identificar de que forma o auditório é situado no interior do mundo ético e
da cenografia da marca.
O segundo nível de análise das relações entre a marca e seus leitores busca compreender a constituição da cena de enunciação das peças publicitárias estudadas. Dessa forma,
os recursos verbais e não-verbais mobilizados pelos discursos dos anúncios de maneira regular dão forma à ambiência social da marca, com seu sistema de comportamentos valorizados
positiva e/ou negativamente e os estereótipos culturais que sustentam toda a cenografia da
peça e, consequentemente, o mundo ético da marca – como afirma Maingueneau (2008a,
p.65) “*...+ a publicidade contemporânea apoia-se maciçamente em tais estereótipo (o mundo ético dos executivos, dos esnobes, das estrelas de cinema etc.)”.
Interessa-nos, assim, evidenciar o mundo ético que a comunicação publicitária constitui e que permite situarmos as marcas em uma das três categorias gerais: (1) marcas excludentes: são aquelas cuja enunciação de seus discursos publicitários instaura cenografias que
atuam na formação de subgrupos sociais e relações de pertença por efeitos de sentido de
exclusão; (2) marcas de comunhão: são aquelas cuja enunciação de seus de sua comunicação publicitária engendra cenografias que orientam a formação de subgrupos sociais e relações de identificação por efeitos de sentido de comunhão, ampla união social; e (3) marcas
de exclusão-comunhão são aquelas em que os elementos de enunciação criam cenografias
que mesclam efeitos de sentido tanto de exclusão quanto de comunhão. Tais categorias de
análise podem ser situadas sobre um eixo horizontal, como se vê a seguir, que expressa como a enunciação dá forma às cenografias – o que, consequentemente, posiciona o coenunciador através de efeitos de sentido de exclusão, comunhão ou de maneira intermediária.
Figura 20 – Categorias de marca a partir de sua cenografia
Marcas de
exclusão

Fonte: Elaboração nossa

Marcas de

Marcas de

exclusão-comunhão

comunhão

224

Contudo, embora as três categorias apresentem uma gradação entre efeitos de sentido de exclusão e comunhão na constituição da cenografia, é importante frisar que tais sentidos são estratégias discursivas mobilizadas de acordo com o projeto da marca, que, em
última instância, sempre visa a comunhão por adesão do leitor ao mundo ético da marca
expresso em seus discursos.
Por fim, o terceiro nível de análise das relações entre a marca e seus coenunciadores
concerne ao estudo do processo do ethos discursivo e a configuração de uma fonte enunciante, que sustenta e dá sentido àquilo que se “diz” – ou seja, o fiador do discurso. Conforme
Maingueneau (2001) explica, o ethos diz respeito à dimensão física, mas também psicológica
do fiador, de maneira que compleição física, modo de se portar e fluir no mundo, vestimenta, gestual e qualidades referentes ao caráter, valores e comportamentos do fiador estão aí
implicados. Embora a publicidade busque persuadir o leitor através da associação do produto/serviço a um corpo em movimento, inserido em uma ambiência social que lhe dá sentido
e o torna desejado, há marcas, por exemplo, cujos discursos publicitários privilegiam a apresentação mais explícita de qualidades físicas de seu ethos, enquanto qualidades psicológicas
são apresentadas de forma mais difusa ou imprecisa. Ou o contrário: o discurso publicitário
pode colocar em relevo em destaque qualidades de caráter do ethos, enquanto traços físicos
são apresentados de forma difusa. Assim, pode-se falar em três tipos de ethos da marca:
(1) ethos físico: aquele que caracteriza um enunciador a partir de sua corporalidade,
que coloca em circulação, seja através do material verbal ou da matéria não-verbal,
os traços físicos de seu fiador e que busca a mobilização dos coenunciadores no sentido de aderir a um corpo imaginário de marca que se define por uma corporalidade;
(2) ethos psicológico (ou de caráter): é aquele que apresenta um enunciador em sua
dimensão psicológica, seja através do material verbal ou da matéria não-verbal, a
partir de estereótipos de caráter, que intencionam provocar a adesão dos coenunciadores a um corpo imaginário de marca que se define por seus traços de caráter e valores morais;
(3) ethos integrado: trata-se daquele que se define de forma bastante explícita tanto
por seus atributos físicos, sua corporalidade, quanto por seus traços psicológicos e de
caráter, através da matéria significante verbal e/ou não-verbal, constituindo no inte-
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rior do discurso um corpo imaginário da marca que ao mesmo tempo é fisicamente e
moralmente bem definido.
As categorias acima apresentadas podem ser organizadas em uma escala de três estágio situadas num eixo horizontal, conforme se vê na figura abaixo:

Figura 21 – Categorias de ethos da marca
Ethos
físico

Ethos
integrado

Ethos
psicológico

Fonte: Elaboração nossa

Essa categorização nos permite compreender como se dá o processo de incorporação
do ethos discursivo que a publicidade de cada marca põe em funcionamento e que, consequentemente, convoca os coenunciadores a “formar corpo” com o fiador, que os persuade a
entrar em comunhão imaginária com aqueles que aderem aos discursos da marca. Conforme
explica Quessada (2003), a lógica das marcas contemporâneas orienta a organização do espaço social e permite que se estabeleçam classificações das mais diversas ordens – em outras palavras, compreender o funcionamento do ethos discursivo da publicidade das marcas
nos ajuda a entender como se dá esse processo de comunhão e adesão às marcas, assim
como a formação imaginária de subgrupos sociais.
Em síntese, o modelo analítico que propomos intenciona explicar como a enunciação
da imagem fotográfica colabora para a constituição das marcas contemporâneas e demonstrar como o discurso publicitário constrói um conjunto de expectativas mútuas entre as instituições enunciadoras e os seus leitores, o que configura as relações significantes e discursivas das marcas contemporâneas. Para tanto, o método de análise proposto está dividido em
duas etapas distintas.
Na primeira parte (a pré-análise), avalia-se a que tipo de publicidade o efeito de sentido global das peças sob estudo está vinculado, podendo ser publicidade conceitual, referencial ou referencial-conceitual. Na segunda parte (a análise), busca-se avaliar três níveis da
relação entre a marca e seus coenunciadores, a saber: (1) as instâncias de pessoa, espaço e
tempo da enunciação da imagem – o que permite classificarmos a enunciação em quadro
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tipos: de aproximação total, aproximação intermediária, afastamento intermediário e afastamento total; (2) os efeitos de sentido mobilizados na constituição da cenografia, que abre
espaço para três categorias do fenômeno-marca e seus mundos éticos: marcas de exclusão,
marcas de exclusão-comunhão e marcas de comunhão; e (3) os tipos de ethos criados pela
enunciação do discurso publicitário das marcas e maneira como eles orientam a adesão imaginária ao grupo social daqueles que partilham os valores da marca: ethos físico, ethos integrado e ethos psicológico (ou de caráter).
O quadro abaixo apresenta uma síntese do método proposto:

Quadro 13 – Categorias de análise da publicidade e das marcas contemporâneas
Publicidade

CONCEITUAL

PRÉ-ANÁLISE

TIPOS DE PUBLICIDADE

Publicidade

CONCEITUAL-REFERENCIAL
Publicidade

REFERENCIAL
Enunciação de

APROXIMAÇÃO TOTAL
ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA

Enunciação de

APROXIMAÇÃO INTERMEDIÁRIA
Enunciação de

AFASTAMENTO INTERMEDIÁRIO
Enunciação de

AFASTAMENTO TOTAL
Marcas de

ANÁLISE

EXCLUSÃO
CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

Marcas de

EXCLUSÃO-COMUNHÃO
Marcas de

COMUNHÃO
Ethos

FÍSICO
ETHOS DA MARCA

Ethos

INTEGRADO
Ethos

PSICOLÓGICO
Fonte: Elaboração nossa

Para a aplicação da metodologia de análise aqui proposta, procederemos, na segunda
parte desta tese, a um estudo de caso, a fim de verificar as potencialidades e fragilidades
metodológicas do presente estudo, bem como garantir maior profundidade em relação ao
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caráter descritivo e explicativo da pesquisa97. Como corpus de análise, selecionamos anúncios das quatro principais marcas de telefonia móvel no Brasil, a saber: Claro, Oi, TIM e Vivo.
Como já discutido, a problemática deste trabalho envolve (1) a importância da imagem na publicidade, com especial atenção aos mecanismos enunciativos da fotografia publicitária e suas relações com a constituição de um efeito de sentido de marca e (2) como as
marcas contemporâneas constituem, através do discurso publicitário, um rol estável de relações de expectativas mútuas entre a marca anunciante e seus leitores – o que, em última
instância, coopera para o desenvolvimento de relações de pertença e comunhão entre os
indivíduos através do consumo de produtos e discursos publicitários. Dessa forma, o estudo
de caso a seguir busca contribuir na elucidação dos seguintes problemas de pesquisa:
 Considerando as características das matérias significantes não-verbais e a tendência da publicidade contemporânea em explorar o efeito de sentido das imagens,
como a fotografia contribui na produção de sentido e na constituição da enunciação do discurso publicitário?
 Tomando a campanha publicitária como uma relação discursiva formada por diversos elementos, as peças publicitárias, interligados por um objetivo comum e
por uma coerência argumentativa e formal, como os discursos publicitários de
marcas concorrentes dentro do setor de telefonia móvel, considerando aí o destacado uso imagem fotográfica, estabelecem a distinção entre seus posicionamentos
discursivos?
A fim de operacionalizar o estudo de caso e, com isso, contribuir para a construção
da metodologia de análise, a unidade-caso deste trabalho será o conjunto de peças publicitárias de uma dada marca anunciante publicados na revista Veja num intervalo de dois anos.
Optamos por trabalhar com anúncios de revistas, pois, como destaca Sant’Anna
(2002), trata-se de meios que atingem uma extensão geográfica mais ampla (em muitos casos circulando em todo território nacional), o que favorece a comunicação publicitária com
fim institucional – aquele discurso publicitário que visa colocar em circulação os valores da
marca. Além disso, o meio revista apresenta melhor qualidade de impressão, o que dá condições de uma melhor exploração da imagem. Por fim, o modo de leitura do meio revista,
97

Trata-se, assim, de um estudo de caso do tipo instrumental (GIL, 2002).
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que se caracteriza pela dedicação de um tempo mais longo por parte do leitor (SANT’ANNA,
2002), permite o uso de textos e imagens mais complexos e pode apresentar de modo mais
completo as principais ideias de uma campanha publicitária.
A escolha por apenas uma única revista, nesse caso a revista semanal Veja, decorre
da preocupação de observamos como os discursos publicitários de marcas que disputam um
mesmo setor comercial constituem seus discursos diante de um mesmo tipo de leitor – ou
seja, isso nos permite colocar lado a lado estratégias discursivas de marcas concorrentes, a
fim de evidenciarmos os mecanismos enunciativos e discursivos que caracterizam cada marca. A opção pela revista Veja está fundada em seus números: é a revista brasileira com maior
tiragem e circulação semanais98 e cobertura que atinge todas as cinco regiões brasileiras99 –
o que faz da publicação um importante veículo para anunciantes que visam a publicidade
institucional, conforme explicou Sant’Anna (2002). Além disso, das principais revistas semanais brasileiras, Veja é a única que disponibiliza todas suas edições na internet, facilitando
significativamente o trabalho de coleta de dados.
Para detectar as regularidades dos discursos publicitários das marcas contemporâneas e seus traços distintivos frente aos discursos concorrentes – em outras palavras, aquilo
que define e consolida as expectavas mútuas entre anunciantes e leitores/consumidores –, é
necessário analisar o material publicitário da marca posto em circulação por um período
relativamente longo. Dessa forma, como indicou Verón (1985) em seus estudos acerca das
relações contratuais entre veículos de comunicação e seus leitores, optamos por delimitar a
unidade-caso em um intervalo de tempo mínimo: dois anos.
Considerando que o sentido se constrói na diferença, torna-se necessário um número
mínimo de dois casos. No entanto, considerando que o setor de telefonia móvel no Brasil
possui quatro grandes marcas anunciantes e que, segundo Gil (2002), um estudo de caso no
campo das ciências sociais demanda um mínimo de quatro casos, optamos por um estudo
que permitisse a análise comparativa das quatro marcas. Desta forma, é possível verificar de
maneira minimamente adequada a proposta metodológica em quentão.
98

A revista tem uma tiragem de 1.118.801 exemplares, circulação de 1.018.081 e total de leitores de 8.614.529
(IVC FEV/15). Disponível em: <http://www.publiabril.com.br/marcas/veja/revista/informacoes-gerais>.
Acessado em: 07/06/2015.
99
IVC (FEV/15). Disponível em: <http://www.publiabril.com.br/marcas/veja/revista/informacoes-gerais>.
Acessado em: 07/06/2015.
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O protocolo de análise – conjunto de referências que norteia a coleta de dados, a
aplicação da análise e a produção do relatório (YIN, 2005) – já foi devidamente apresentado
na seção anterior. As etapas de análise de dados e redação de relatório encontram-se nos
próximos itens.

4.2.1 Considerações gerais sobre o corpus de análise

Inicialmente, o corpus de estudo seria formado pelos anúncios publicados nos anos
de 2003 e 2004 – tal recorte considerava os dois primeiros anos em que as quatro marcas
anunciantes estavam juntas no mercado, após o aparecimento da quarta marca, a operadora Claro, em 2003. No entanto, com o significativo atraso na conclusão da pesquisa, optamos
por um recorte mais atualizado para formação do corpus – daí a escolha pelos anos de 2013
e 2014, já que a previsão é concluir a pesquisa em 2015.
O corpus de análise, que é composto pelos anúncios das operadoras de telefonia móvel Claro, Oi, TIM e Vivo publicados na revista Veja nos anos de 2013 e 2014100, conta com
anúncios de variados formatos: página dupla, uma página, meia página, múltiplas páginas
em sequência e contracapa, por exemplo. Enquanto o material coletado nas edições dos
anos de 2003 e 2004101 contava com 94 peças, o corpus de análise possui 164 anúncios, o
que representa um aumento de 74,46%, quando comparados os dois períodos. Por outro
lado, a distribuição dos anúncios de cada período entre as quatro marcas sofre pequena variação. Nos anos de 2003 e 2004, encontramos 12 anúncios da Claro, 14 peças da Oi 102, 27
anúncios da TIM e 41 peças da Vivo. Já no período que corresponde ao corpus dessa pesquisa, os anos de 2013 e 2014, temos 22 peças da Claro, 3 anúncios da Oi, 50 peças da TIM e 89

100

O material coletado nas publicações de Veja dos anos 2013 e 2014 compreende as edições 2302 a 2406,
perfazendo um total de 55 edições.
101
O material coletado nas publicações de Veja dos anos 2003 e 2004 compreende as edições de 1784 a 1885,
perfazendo um total de 52 edições.
102
O conjunto de peças da operadora Oi no período de 2003 e 2004 tem uma característica específica: no
conjunto, há apenas dois tipos distintos de anúncios, sendo que um desses tipos se repete por 13 vezes ao
longo do ano de 2014 com o mesmo tema e texto, apresentando apenas pequenas variações de layout, o que
reduz a ação da Oi nesse período a apenas dois peças realmente distintas.
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anúncios da Vivo. A tabela a seguir apresenta os percentuais de participação das quatro
marcas nos dois períodos citados.

Tabela 1 – Anúncios das operadoras de telefonia móvel publicados nos períodos 2003-2004 e 2013-2014

MARCA
ANUNCIANTE

QUANTIDADE DE
PEÇAS

CLARO
OI
TIM
VIVO

12
14
27
41

12,77
14,89
28,72
43,62

22
03
50
89

13,41
01,83
30,49
54,27

TOTAL

94

100,00

164

100,00

2003-2004

PERCENTUAL
2003-2004

QUANTIDADE
DE PEÇAS

PERCENTUAL

2013-2014

2013-2014

Fonte: Coleta de dados nossa

Além dos conjuntos de peças de cada marca anunciante, a fim de organizar o processo de análise, o corpus está subdivido em grupos de anúncios, de acordo com a campanha
publicitária à qual as peças estão vinculadas. Tal subdivisão se justifica também pelos anúncios de uma campanha terem certa coerência temática, argumentativa e formal – o que faz
com que a análise de algumas peças resulte nas mesmas considerações. Assim, não apenas
para organizar o processo de análise, mas para evidenciar o caráter estratégico da comunicação da marca e evitar a repetitividade na análise, o estudo é feito a partir dos grupos de
peças (as campanhas). A distribuição dos grupos de análise de acordo com as marcas anunciantes pode ser visto na tabela a seguir:

Tabela 2 – Anúncios do período 2013-2014 organizados em agrupamentos (campanhas)

MARCA
ANUNCIANTE

QUANTIDADE
DE PEÇAS

QUANTIDADE
DE GRUPOS

CLARO
OI
TIM
VIVO

22
03
50
89

06
01
08
16

19,35
03,23
25,81
51,61

TOTAL

164

31

100,00

(campanhas)

PERCENTUAL
Considerando a
quantidade de grupos

Fonte: Coleta de dados nossa

Dessa forma, as análises presentes nos próximos capítulos se debruçam sobre 31
grupos de anúncios, que correspondem às peças de revista de 31 campanhas das quatro
marcas anunciantes do setor de telefonia móvel. O estudo de cada marca está organizado
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em (1) histórico da marca, (2) pré-análise e (3) análise, tendo início com a comunicação publicitária da marca Claro, como se pode ser a seguir.
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PARTE II
OTIMISMO TECNOLÓGICO E CENOGRAFIAS PUBLICITÁRIAS:
ESTUDO DE CASO DAS MARCAS CLARO, OI, TIM E VIVO

233

5 POPULARIDADE E COMPETIÇÃO SOCIAL: O CASO DA MARCA CLARO

Considerando as 55 edições da revista Veja que compõem os anos de 2013 e 2014,
temos 22 peças da operadora Claro, o que corresponde a 13,41% de todo material a ser estudado. A organização detalhada dessa parte do corpus, que pode ser subdividido em 06
campanhas, está na tabela a seguir, que nos informa a quantidade de peças em cada agrupamento, o tema trabalhado na campanha, a quantidade de páginas utilizadas e as edições
em que foram publicados os anúncios. Em seguida, há um breve histórico da Claro e, por fim,
a análise das peças e da marca.

Quadro 14 – Detalhamento dos anúncios da marca Claro

GRUPO
campanha
01
02
03
04
05
06

TEMA
assunto

QUANT.
DE PEÇAS

QUANT. DE
PÁGINAS

EDIÇÕES DAS
INSERÇÕES

Lançamento do plano
Claro Online
Parceria Projeto Volvo
On Call
4GMax é outra coisa
4GMax – o 4G mais
rápido
Não deixe para depois
Peças diversas

06

09

03

06

2339, 2341, 2342,
2343, 2344 e 2345
2346, 2347 e 2348

03
04

05
05

03
03

14
04

2350, 2351 e 2352
2393, 2395, 2398 e
2399
2397, 2398 e 2399
2323, 2352 e 2371

Fonte: Coleta de dados nossa

5.1 BREVE HISTÓRICO DA MARCA CLARO

A operadora Claro, última das quatro marcas estudadas a surgir no mercado nacional,
começou suas operações no Brasil em 2003. Sua formação resulta da união de outras seis
companhias de telefonia móvel que atuavam no território brasileiro desde a segunda metade dos anos de 1990: Americel, ATL, BCP Nordeste, BCP SP, Claro Digital e Tess (CLARO,
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2015). A Claro, que integra o grupo América Móvil103, é a terceira maior operadora de telefonia móvel no Brasil, detendo 25% de participação desse mercado104.
A partir de 2006, a marca passou a ser adotada pelo grupo América Móvil nos 16 países da América Latina em que mantém operações de telefonia móvel. Em 2015, a Claro passou a incorporar as empresas Embratel e Net, o que ampliou sua área de atuação dentro do
setor de telecomunicações (CLARO, 2015).

5.2 GRUPO 1: CAMPANHA DE LANÇAMENTO CLARO ONLINE

A campanha de lançamento do produto Claro Online apresenta, na revista Veja, seis
anúncios publicados durante o período que vai do dia 18/09/2013 até o dia 30/10/2013. O
objetivo das peças é apresentar ao leitor o novo produto e informar um de seus principais
diferenciais: acesso às redes sociais Facebook e Twitter sem que o volume de dados seja
descontado da franquia do plano – por isso as peças Claro 2, Claro 3 e Claro 5 trazem os títulos “Claro Online com Facebook grátis”, “Facebook grátis nos planos Claro Online” e Twitter
e Facebook grátis nos planos Claro Online”, respectivamente. O detalhamento dos anúncios
está na tabela a baixo:
Quadro 15 – Detalhamento da campanha de Lançamento Claro Online

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

CLARO 2
CLARO 3
CLARO 4
CLARO 5
CLARO 6
CLARO 7

uma página ímpar
uma página par
página dupla
uma página ímpar
página dupla
página dupla

2339
2341
2342
2343
2344
2345

DATA DA PUBLICAÇÃO
18/09/13
02/10/13
09/10/13
16/10/13
23/10/13
30/10/13

Fonte: Coleta de dados nossa

103

Empresa sediada no México com a maior participação em serviços de telecomunicações da América Latina e
um dos três maiores grupos de telefonia móvel do mundo (AMÉRICA MÓVIL, 2011).
104
Segundo informações de abril de 2015, do Portal de Dados da Anatel. Disponível em:
<http://www.anatel.gov.br/dados/index.php?option=com_content&view=article&id=270>. Acessado em: 8
jun. 2015.
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5.2.1 Pré-análise da Campanha de lançamento Claro Online

As seis peças que formam essa campanha estão unidas por um conjunto de elementos formais e argumentativos. Do ponto de vista formal, é possível dividirmos os anúncios
em dois grupos: aqueles que apresentam composição em uma página e aqueles que apresentam composição em página dupla. No primeiro caso estão as peças CLARO 2, CLARO 3 E
CLARO 5 e, no segundo caso, as peças CLARO 4, CLARO 6 e CLARO 7. Do ponto de vista argumentativo, há apenas uma orientação: apresentar o plano Claro Online, colocando em
destaque o uso gratuito das redes sociais Facebook e Twitter.
Assim, considerando os efeitos de sentido da orientação argumentativa e do objetivo
de comunicação das peças – elemento definidor para a classificação os tipos de anúncio –,
percebe-se uma dupla preocupação do conjunto das peças: de um lado, (1) a campanha
apresenta uma qualidade objetiva de um determinado conjunto de produtos da operadora
(os planos Claro Online), ou seja, apresenta um dado fundamental na descrição do produto;
por outro lado, as peças mobilizam efeitos de sentido que agregam qualidades subjetivas à
marca tais como: rapidez, conectividade, atualidade e sociabilidade, por exemplo.
Figura 22 – Anúncio CLARO 2

Fonte: revista Veja, ed. 2339, p.37, publicada em 18/09/2013
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Ao apresentar, em todas as suas peças, o elemento de texto “Só quem tem a internet
móvel mais rápida poderia pensar em planos assim”, a Claro enfatiza a velocidade de acesso
à internet como condição fundamental para a oferta desse tipo de plano. Além disso, os
anúncios CLARO 4, CLARO 6 e CLARO 7 colocam em relevo a importância de estar sempre
conectado para aqueles que têm muito seguidores em redes sociais – para isso, utilizam uma
imagem fotográfica que apresenta uma fila de pessoas (os seguidores das redes sociais), em
relação direta com o seguinte título: “Ter 4.445 seguidores só faz sentido online”. O mesmo
fragmento de texto citado no início desse parágrafo também agrega à Claro a ideia de “estar
à frente” entre seus concorrentes, ao utilizar o texto “Só quem tem a internet móvel mais
rápida...”, já que, pela lógica, somente uma operadora pode “ter a internet mais rápida” –
ou seja, a Claro é a mais atualizada em termos de estrutura e tecnologia. E, por fim, a ideia
de sociabilidade está valorizada pela ideia de popularidade e respeito social daqueles que
possuem muito seguidores, o que está implícito no título “Ter 4.445 seguidores...”. Além
disso, o próprio slogan reforça e condensa os valores no efeito de sentido presente na ideia
de “estar online”: “Compartilhe cada momento”. Aqui, as ideias de rapidez e atualidade –
presente em “cada momento” – e os valores de conectividade e sociabilidade – presentes
em “compartilhe” – dão a tônica dos efeitos de sentidos mobilizados na campanha.
Figura 23 – Anúncio CLARO 3

Fonte: revista Veja, ed. 2341, p.48, publicada em 02/10/2013
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Além disso, é importante notar que em todas as peças da campanha há a indicação
de um determinado modelo de aparelho celular associado a um dos planos Claro Online,
sendo que, em quatro das seis peças, vê-se a indicação de preço. Dessa forma, pode-se falar
que os anúncios da campanha de lançamento dos planos Claro Online se vinculam à categoria de publicidade conceitual/referencial, já que articulam em seu efeito de sentido global,
ao mesmo tempo, características objetivas dos produtos – tais como gratuidade no uso do
Facebook e do Twitter e preços – assim como valores subjetivos da marca, conforme já explicitado no parágrafo anterior.

5.2.2 Análise da Campanha de lançamento Claro Online

Conforme já mencionado, do ponto de vista formal, as seis peças que formam essa
campanha podem ser subdivididas em dois conjuntos. O grupo de peças compostas em uma
página apresenta uma unidade formal bem precisa: fundo branco no qual estão situados
título e subtítulo centralizados no eixo vertical do espaço, no terço superior da página. Ocupando o terço central e parte do terço inferior, temos um celular branco ao lado de um corpo de texto que informa seu preço, se adquirido em conjunto com o plano Claro Online 5Gb.
Acompanhando essas informações, vê-se maiores detalhes do referido plano, tais como
quantidade de minutos em ligações telefônicas, quantidade de torpedos sms, dentre outras.
No canto inferior direito está a marca da Claro e seu slogan da época: “Compartilhe cada
momento”. No terço inferior, há uma série de informações técnicas e/ou obrigatórias em
letras bem reduzidas.
As peças compostas em página dupla, por sua vez, também apresentam uma organização bem precisa: uma foto ocupando os terços superior e central – que oscila entre um
plano geral e um plano de conjunto – na qual se vê uma imagem de pessoas na rua formando uma fila, sendo que cada pessoa segura uma moldura que indica a imagem de um perfil
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de usuário do Twitter. No terço inferior do anúncio, na página esquerda, há uma ilustração
que lembra dados coloridos e translúcidos que têm inscrições com os símbolos das redes
sociais Facebook e Twitter, símbolos de recursos multimídia, como jogos, músicas, vídeos e
serviços de armazenamento em nuvem, entre outros. Ao lado da ilustração, encontramos o
seguinte corpo de texto: “Agora você tem Twitter e Facebook grátis nos planos Claro Online.
Só quem tem a internet móvel mais rápida pensaria em planos assim”. No terço inferior da
página esquerda, a imagem de um aparelho celular acompanha o seguinte texto: “Sansung
Galaxy SIII 4G grátis no plano Claro Online 2Gb”. Em letras menores há detalhes da franquia
do referido plano, como minutos em ligações, torpedos sms, entre outros. No canto inferior
direito, há a marca da operadora, ao lado da marca 4GMax – a tecnologia 4G da Claro –, seguida do seu slogan. No terço inferior, em letras bem reduzidas, há mais detalhes técnicos
sobre os planos e dados informações obrigatórias aos anunciantes do setor de telecomunicações.
Figura 24 – Anúncio CLARO 4

Fonte: revista Veja, ed. 2342, p.44-45, publicada em 09/10/2013

A peça publicitária acima (CLARO 4), coloca em destaque o problema de administrar
redes sociais quando se tem muitos seguidores. Ou seja, uma situação positivamente valori-
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zada (ter muitos seguidores) traz algumas dificuldades (dentre elas a necessidade de estar
constantemente conecta-o à internet e os custos que isso acarreta). Ou seja, há um conflito
entre o estar isolado, desconectado da coletividade, e estar com o outro, estar conectado
em rede com seus seguidores. Em outras palavras, no nível fundamental do processo de geração de sentido, temos a relação entre os termos contrários “identidade” vs. “alteridade”.
Do ponto de vista do cidadão contemporâneo, estar isolado e não poder conectar-se constante e livremente à internet e às redes sociais é algo negativamente valorizado (disforizado). No entanto, a operadora Claro pode resolver esse problema – ou melhor, diz ser a única
que pode solucionar a questão, já que afirma possuir a internet móvel mais rápida – os novos planos Claro Online. Então, a peça publicitária CLARO 4 realiza o seguinte percurso “individualidade”  “não-individualidade”  “alteridade”. O mesmo percurso pode ser encontrado nos anúncios CLARO 6 e CLARO 7105, já que têm a mesma estrutura formal (fotografia e
composição da peça), o mesmo título e o mesmo corpo de texto na página esquerda, diferindo apenas no aparelho celular e no plano ofertados no terço inferior da página direita da
peça CLARO 6.

Figura 25 – Anúncio CLARO 6

Fonte: revista Veja, ed. 2344, p.6-07, publicada em 23/10/2013

105

A peça CLARO 7, publicada na edição 2345 de Veja, de 30/10/ 2013, nas páginas 30-31, é idêntica à peça
CLARO 4. Por essa razão, não inserimos a figura da peça CLARO 7 neste trabalho.
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As peças que apresentam composição em uma página trazem, de forma resumida, a
mesma informação das peças em página dupla: informam sobre os novos planos Claro Online, que possuem acesso gratuito ao Facebook e Twitter como diferencial, e apresentam a
oferta de um aparelho celular, se adquirido em conjunto com um plano Claro Online, como
se pode ver no anúncio CLARO 5 a seguir:

Figura 26 – Anúncio CLARO 5

Fonte: revista Veja, ed. 2343, p.14, publicada em 16/10/2013

O que há de diferente entre as peças CLARO 2, CLARO 3 e CLARO 5 é o título. No primeiro caso, temos “Novos planos Claro Online com Facebook grátis”, no segundo caso o
título é “Facebook grátis nos planos Claro Online” e, por fim, na última peça, o título é “Twitter e Facebook grátis nos planos Claro Online”. De resto, ilustrações, composição, tipologia
dos textos, celular e plano anunciados e preço do produto são os mesmos. Vê-se, com isso,
que as seis peças da campanha apresentam o mesmo conceito, o que pode ser explicado
através da mesma categoria semântica e pela realização do mesmo percurso: “individualidade”  “não-individualidade”  “alteridade”.
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No nível discursivo do percurso gerativo do sentido, no qual podemos situar os mecanismos enunciativos e suas relações de pessoa, espaço e tempo, é possível destacar duas
imagens fotográficas: (1) aquela presente na tela do aparelho celular das peças CLARO 2,
CLARO 3 e CLARO 5 e (2) aquela imagem maior, que está nos anúncios CLARO 4, CLARO 6 e
CLARO 7.
Na imagem (1), o que há, há fato, são duas imagens: a primeira é o aparelho de telefone celular anunciado e a segunda imagem é aquela inserida na tela do celular, em que se
vê uma pessoa com um punhado de balões de festa saltando no ar, num campo gramada e
um céu azul. Considerando o aspecto plástico da relação de proporção existente entre os
limites laterais da imagem inserida no aparelho celular e a figura humana que carrega os
balões, tem-se um efeito de sentido de afastamento em relação ao leitor, já que indica uma
quadro aberto, próprio das situações em que se está distante do motivo fotografado e se
pode ter uma ideia do todo de uma ação que ocorre em área aberta – tal efeito só não é
mais explícito porque não se trata de uma multidão, mas de uma pessoa apenas.
Além disso, ao se considerar a imagem externa, que funciona como moldura da fotografia da pessoa que anda pelo campo gramado com os balões, em relação com a imagem
externa, também fica claro um jogo de proporções que garante um efeito de sentido de
aproximação entre o aparelho celular e o leitor. Assim, considerando apenas aspectos plásticos das duas imagens relacionadas, é possível afirmar que há uma aproximação em relação
ao leitor da exterioridade da imagem (o aparelho celular) e um distanciamento em relação
ao leitor do interior da imagem (cena da pessoa saltando no campo gramado). E mais: considerando a categoria topológica “central” vs. “marginal”, e a categoria fundamental “identidade” vs. “alteridade”, através das figuras de discurso, é possível relacionar a área central da
imagem ao termo “alteridade”, positivamente valorizado, e a área marginal da imagem ao
termo “identidade”, negativamente valorizado. Assim, podemos sistematizar as relações de
sentido como se vê no quadro abaixo:

Quadro 16 – Enunciação e semi-simbolismo no anúncio Claro 5

PE
PC

aproximação
marginal
individualidade

Fonte: Elaboração nossa

vs.
vs.
vs.

afastamento
central
alteridade
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Considerando, então, os aspectos plásticos vinculados aos efeitos enunciativos próprios da instância de pessoa, vê-se que, nas imagens fotográficas dos anúncios CLARO 2,
CLARO 3 e CLARO 5, propriedades como profundidade de campo e perspectiva não são significativos. No entanto, ao considerarmos propriedades tais como proporcionalidade entre os
elementos da cena, o que está intimamente vinculado a efeitos de sentido de aproximação e
afastamento, percebe-se que os mecanismo de enunciação fotográficos estabelecem uma
relação com o leitor de afastamento quando considerados os valores de conectividade e
sociabilidade, euforizados no centro da imagem, enquanto a região marginal da imagem
aproxima o leitor da individualidade, disforizada pelo publicidade da Claro – ou seja, quando
se considera os valores euforizados, o leitor encontrar numa relação de distanciamento,
numa enunciação enunciva “ele”.
Nesta campanha, conforme já comentado, Claro propõe ao leitor a negação do isolamento, da individualidade, e a afirmação da sociabilidade e da alteridade, ao apresentar os
novos planos Claro Online. Isso quer dizer que o percurso “individualidade”  “nãoindividualidade”  “alteridade” não é completado pela narrativa, mas está sugerido, cabendo ao leitor/consumidor aderir ou não à proposta. Em todo caso, tal percurso está claramente explícito pelo discurso, como também se pode ser ver nas peças CLARO 4, CLARO 6 e CLARO 7. Nessas peças, temos duas imagens: a mesma imagem comentada anteriormente, em
que um celular apresenta em seu interior uma pessoa que salta em um campo gramado, e
outra, muito maior e por isso mesmo mais expressiva, que apresenta um grupo de pessoas
na rua formando uma fila, já descrita anteriormente, quando apresentada a peça CLARO 4.
Do ponto de vista figurativo, pode-se afirmar que nenhum dos personagens estabelece com o leitor uma relação mais direta através do olhar, o que já situa o coenunciador “de
fora” da situação, como alguém que não mantém relação imediata com a ação, mas apenas
a assiste. A cena estabelece um efeito de sentido de profundidade em função da relação
plástica de proporcionalidade entre as figuras humanas, dando a sensação que o sujeito
mais próximo, a pessoa na extrema esquerda do quadro e a pessoa mais distante é aquela
situada na extrema direita do quadro.
O indivíduo mais próximo, situado na extrema esquerda do quadro, é aquele citado
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pelo título: a pessoa que tem 4.445 seguidores no Twitter. Tal sujeito se encontra claramente constrangido, pois as demais pessoas da fila, seus seguidores, parecem estar tentando,
sem sucesso, interagir com ele. Trata-se de uma pessoa em uma situação que não faz sentido: tem muitos seguidores, mas não está online, não tem um plano Claro Online.
Considerando o efeito enunciativo dos elementos plásticos dessa imagem, temos, em
função do efeito de perspectiva (repetição da figura humana que gradativamente diminui de
tamanho) e pela grande profundidade de campo, a clara sensação do que está próximo e do
que está distante, de forma que o coenunciador convocado a assumir posição de relação
direta com a situação disforizada – não estar sempre online para administrar sua rede de
seguidores – e, ao mesmo tempo, assume posição de afastamento em relação à coletividade, à comunidade de seguidores. Assim, temos a confirmação do conjunto de relações da
instância de pessoa presentes nas peças CLARO 2, CLARO 3 e CLARO 5 – resumindo: uma
enunciação enunciva “ele” em relação aos valores euforizados e uma enunciação enunciativa “eu-tu” em relação aos valores disforizados. Assim, dentre os efeitos de sentido dos elementos plásticos, a instância de pessoa é marcada por uma enunciação enunciava “ele”, que
mantém certa distância com o coenunciador.
Em relação à instância de espaço, também se percebe o mesmo padrão de efeitos de
sentido. No conjunto de anúncios formados por CLARO 2, CLARO 3 E CLARO 5 temos um
afastamento do centro da imagem, que figurativiza o termo fundamental euforizado “alteridade” – assim, o leitor é convocado a participar de uma enunciação enunciva “lá” em relação aos valores euforizados. Na imagem das peças CLARO 4, CLARO 6 e CLARO 7, percebe-se
duas formas de mobilização do leitor: uma enunciação enunciativa “aqui”, que o aproxima
da situação-problema, e uma enunciação enunciva “lá”, que o afasta dos valores euforizados
no nível fundamental do percurso gerativo de sentido. O quadro abaixo esquematiza essa
relação semi-simbólica:

Quadro 17 – A instância enunciativa do espaço e nos anúncios CLARO 4, CLARO 6 e CLARO 7

PE

próximo

vs.

distante

aqui
Individualidade
Rapaz à esquerda

vs.

PC

lá
Alteridade
Seguidores

Fonte: elaboração nossa
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Em relação à instância de tempo, a relação que se mantém entre o slogan “Compartilhando cada momento” e a montagem em que uma pessoa aparece saltando no ar em um
campo gramado, no interior da tela de um aparelho celular (montagem que está presente
em quatro dos seis anúncios da campanha) instaura uma enunciação enunciativa marcada
por um tempo do “agora”. Pela configuração dos elementos da imagem, temos a sugestão
de um sentido do instante presente e efêmero, daquilo que não espera – a imagem da pessoa flutuando no ar dá-nos a impressão de que a imagem nos mostram o instante de um
movimento rápido, de um corpo que se desloca com agilidade. O advérbio de tempo “agora”, situado no início do texto presente na página esquerda das peças CLARO 4, CLARO 6 E
CLARO 7 também reforçar esse sentido de atualidade e imediaticidade: “Agora você tem
Twitter e Facebook grátis...”.
Embora essa imagem de um pessoal saltando num campo gramado represente a porção de um movimento, considerando a categoria plástica “nítido vs. nebuloso”, conforme já
explicado anteriormente, e as relações de sentido impostas pelos elementos de texto verbal
citados, a enunciação aí despertada é de um “agora”. O mesmo ocorre com a imagem maio
presente nas peças CLARO 4, CLARO 6 E CLARO 7: a sua nitidez, e consequente ausência de
espaços a serem preenchidos pelo leitor com uma pré-imagem ou pós-imagem, instauram
uma enunciação enunciativa do “agora”.
Com isso, pode-se afirmar que o conjunto de imagens da campanha de lançamento
dos planos Claro Online convoca o leitor, em seu nível discursivo do percurso gerativo do
sentido, a participar de uma enunciação que, na instância de pessoa propõe uma relação
enunciva “ele”, na instância do espaço propõe um lugar do “lá” e, na instância do tempo, um
momento do “agora”. Se, por um lado, as imagens não convocam o leitor a participar de
forma direta em relação às instâncias de pessoa e espaço – ao afastá-lo dos valores euforizados de sociabilidade e conectividade expressos pelo termo “alteridade” –, por outro lado,
a partir da instância de tempo, a enunciação estabelece com o leitor uma relação direta,
bem própria da comunicação publicitária, ao instaurar o tempo do “agora”, a efemeridade e
a urgência próprias da contemporaneidade. Dessa forma, temos um conjunto de imagens
que caracteriza um efeito enunciativo de afastamento intermediário.
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Do ponto de vista da cena de enunciação, como se sabe, trata-se de uma cena englobante do tipo publicitária – que aproxima enunciador e coenunciador das figuras de marca anunciante e consumidor (real ou potencial), respectivamente. Além disso, trata-se de uma cena genérica de publicidade impressa em revista semanal de notícias e entretenimento, o que situa o
leitor como aquele homem ou mulher preocupado em estar atualizado e informado quanto aos
assuntos políticos, econômicos e culturais em geral que ocorreram naquela semana.
A cenografia instaurada pelas seis peças que compõem a campanha em análise se
apresenta de forma difusa quanto ao local em que ocorre – no caso das peças CLARO 2,
CLARO 3 e CLARO 4 não há exatamente um lugar construído para que se trave a relação entre enunciador e coenunciador: o fundo branco traz uma espécie de um não-lugar, restando
aos demais elementos darem o tom da interação. Por outro lado, as peças CLARO 5, CLARO 6
e CLARO 7 constroem pela imagem fotográfica um espaço público de ambiente urbano, com
grandes prédios que parecem ser residenciais. A redação direta, com períodos curtos, do
título e do corpo de texto da página direita também realçam a fala rápida e emprega expressões que, embora bem comuns, são bem próprias daqueles que têm intimidade com a internet. Assim, expressões como “seguidores”, “online e “Twitter e Facebook”, juntamente com
a palavra “compartilhe”, presente no slogan, situam o leitor em uma cenografia jovem e
urbana. O corpo de texto da página direita, que apresenta redação curta e objetiva, organizada em itens e sem verbos, bem próprio do texto publicitário que descreve qualidades específicas de um produto ou serviço, reforça essa esta cenografia.
As peças CLARO 2, CLARO 3 e CLARO 5 têm a mesma cenografia em relação aos textos
verbais. De forma ainda curta e rápida de os outros anúncios da campanha, estas peças resumem-se a informar o nome dos novos planos, a qualidade em destaque referente ao acesso
grátis ao Twitter e ao Facebook, o aparelho ofertado em promoção e a informação de que a
Claro possui a internet móvel mais rápida – uma cenografia dinâmica, com elementos gráficos
e verbais bem familiares para o público jovem e interessa em internet e redes sociais.
O mundo ético de Claro, nessa campanha, está ligado ao mundo digital, conectado
constantemente à internet e aos sistemas e redes de comunicação e interação, tais como
Twitter e Facebook. Trata-se de um mundo que valoriza a cultura jovem, o estilo moderno e
não muito formal, que valoriza positivamente a popularidade nas redes sociais, o que pode
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ser medido através da quantidade de “amigos” e “seguidores”. Esse mundo é veloz e nele as
pessoas podem e devem estar constantemente conectadas e compartilhando suas ideias e
sentimentos. Assim, trata-se de uma cenografia e de um sistema de valores regidos pela
ideia de comunhão, que só adquire sentido se muitas pessoas aderirem a ele. Assim, nessa
campanha, a Claro se posiciona como uma marca de comunhão.
O ethos construído por esse discurso publicitário – ou seja, a figura física e moralmente constituída pela enunciação – aponta para um indivíduo jovem, possivelmente entre
20 e 30 anos, despojado, popular na internet, dinâmico e adaptado ao ambiente urbano de
uma grande cidade e interessado em “dizer e mostrar” nas redes sociais o que pensa e faz.
Seus seguidores do Twitter são igualmente jovens habitantes de uma metrópole, que parecem estar sempre conectados ao mundo virtual e prontos para interagir através de dispositivos móveis. Através desse ethos, a Claro busca a adesão de pessoas que compartilhem esses
valores, que se identifiquem com esse fiador e, assim, queiram formam corpo com ele ao
redor dos valores da Claro. Assim, tem-se, nesse caso, um processo de constituição do ethos
que delineia qualidade físicas e comportamentais do fiador, sendo, dessa forma, classificado
como um ethos integrado.
No quadro a seguir há um resumo da análise da campanha de lançamento dos planos
Claro Online:
Quadro 18 – Detalhamento da campanha de Lançamento Claro Online

TIPOS DE PUBLICIDADE
CONCEITUALREFERENCIAL

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA
AFASTAMENTO INTERMEDIÁRIO

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

INTEGRADO

Fonte: elaboração nossa

5.3 GRUPO 2: CAMPANHA PARCERIA PROJETO VOLVO ON CALL

A campanha de propaganda Parceria Projeto Volvo On Call tem, na revista Veja, três
inserções de uma única peça. Assim, os anúncios CLARO 8, CLARO 9 e CLARO 10 – publicados
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entre os dias 6/11/13 e 20/11/13 – são idênticos106. O objetivo dessa campanha é informar
ao leitor que a Volvo, conceituada montadora de carros importados, foi escolhida, em função da qualidade de sua rede de telefonia móvel, para integrar o projeto Volvo On Call, um
serviço de assistência e segurança 24 horas em todo território nacional. O detalhamento dos
anúncios está na tabela a baixo:

Quadro 19 – Detalhamento da campanha Parceria Projeto Volvo On Call

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

CLARO 8
CLARO 9
CLARO 10

página dupla
página dupla
página dupla

2346
2347
2348

DATA DA PUBLICAÇÃO
06/11/13
13/11/13
20/11/13

Fonte: Coleta de dados nossa

5.3.1 Pré-análise da campanha Parceria Projeto Volvo On Call

O grupo de anúncios que formam essa campanha pode ser resumido numa única peça – o que já impõe um único direcionamento na comunicação. O que se tem nessa campanha é o objetivo de informar a parceria entre a operadora Claro e a montadora de automóveis Volvo e o que levou a essa parceria: a Claro tem, de acordo com a Anatel, a maior cobertura populacional de telefonia móvel no Brasil. Dessa forma, temos uma campanha que, ao
mesmo tempo em que visa informar o leitor acerca de um trabalho em conjunto entre a Claro e uma outra empresa muito conhecida pela qualidade de seus produtos, a Volvo, a intenção é também informar a avaliação feita pela Anatel, que se imagina ter isenção em seus
procedimentos de qualificação das empresas que atuam no setor de telecomunicações.
Tais objetivos podem ser percebidos ao observarmos os elementos de texto. Em princípio, não se vê um título posicionado da forma mais usual – na parte superior do anúncio. O
que se tem, de forma mais pronunciada é um que estrutura bem própria de um título, situado
no terço inferior do anúncio: “A Claro tem a maior qualidade de rede comprovada pela Anatel”. No bloco de texto logo abaixo, em letras menores, segue texto explicativo, que afirma ser
106

Por isso, não serão apresentadas as figuras dos anúncios CLARO 9 e CLARO 10.
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a Claro a operadora com a rede que abrange o maior número de pessoas no Brasil. Em seguida, o texto afirma que, por isso, foi escolhida pela Volvo para integrar o projeto Volvo On Call.
A estratégia usada pelo anúncio é bem conhecida: o anúncio testemunhal. Usa uma
avaliação elaborada por uma instituição presumidamente isenta, uma agência reguladora do
Governo Federal, e o testemunho de uma pessoa “real”: “A qualidade de rede foi fundamental
para a Claro ser escolhida como nossa parceira no Projeto Volvo On Call”. No testemunho,
ainda vemos o uso de aspas, o que dá ao leitor uma ideia de literalidade de fala, de afirmação
que não sofreu qualquer alteração por parte de quem a utilizou no anúncio, e inserido num
balão semelhante àqueles das revistas em quadrinhos, que indica quem é o responsável pela
fala. Logo após o texto do testemunho, vemos o nome da pessoa e o cargo que ela ocupa dento da empresa Volvo: “Jorge Mussi – diretor de pós-venda da Volvo Cars Brasil”.
Em nenhum momento a comunicação informa preço de serviços e/ou produtos ou de
dados técnicos de desempenho. Assim, os anúncios em questão objetivam fortalecer a marca Claro ao informar a avaliação da Anatel e a parceria com uma montadora de automóveis
importados, que se deu – sendo a campanha publicitária – justamente em função da qualidade atestada pela Anatel. Trata-se, então, de uma campanha publicitária do tipo Conceitual, já que seu efeito de sentido busca mobilizar valores em relação à marca anunciante.
Figura 27 – Anúncio CLARO 8

Fonte: revista Veja, ed. 2346, p.34-35, publicada em 06/11/2013
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5.3.2 Análise da campanha Parceria Projeto Volvo On Call

Nessa comunicação da Claro, o testemunho do diretor de pós-venda da Volvo deixa
explícito que a qualidade da rede da operadora de telefonia móvel foi o fator determinante
para a realização da parceria. Mais adiante, no título que está no terço inferior da composição do anúncio, temos um primeiro esclarecimento da afirmação anterior: a avaliação da
qualidade da rede da Claro é uma afirmação da Anatel, a agência reguladora do setor de
telecomunicações – ou seja, é uma informação isenta e confiável, que transfere para a operadora Claro uma qualidade de prestígio, assim como a parceria com a Volvo. No corpo de
texto abaixo do título, há uma segunda explicação, esta objetiva, a respeito da referida qualidade da rede da Claro: “A Claro oferece a maior cobertura populacional do Brasil”, de acordo com a Anatel. Temos, assim, a confirmação de uma posição privilegiada da operadora, a
realização de um trabalho que culmina com dois importantes reconhecimentos: o resultado
da avaliação feita pela Anatel e a parceria constituída com a montadora Volvo.
Gradativamente, em três estágios (elementos de texto), a peça dá ao leitor as informações acima. Como se pode ver, o material publicitário em questão fala-nos do crescimento de uma empresa, sua posição entre os concorrentes, seu esforço para se desenvolver e,
com isso, crescer e sobreviver num mercado competitivo, chegando a um ponto em ela é
recompensada – assim, o tema fundamental desta narrativa é a disputa de mercado, a batalha pela vida e pelo crescimento e pela sobrevivência no mundo competitivo das empresas.
A categoria semântica fundamental aí é “vida” vs. “morte”, sendo que o anúncio realiza o
percurso feito é “morte”  “não-morte”  “vida”.
Inicialmente, a empresa se instala no mercado, sofre diversas ameaças (ações dos
concorrentes, crises econômicas, problemas com fornecedores, restrições governamentais,
etc.) – em outras palavras, está diante do fantasma do fracasso, temos, assim, a afirmação
do termo “morte” –, em seguida, a empresa combate o insucesso, temos a negação da morte: “não-morte” (trabalha pela melhoria dos seus serviços e, consequente, briga por maior
participação no mercado), por fim, termos a afirmação do termo “vida”, quando surge o re-
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conhecimento e a conquista dos objetivos (prêmios, avaliações positivas, reconhecimento
pelos consumidores e demais empresas). A peça, apesar de trazer todo esse percurso, o faz
de modo implícito, já que apresenta mesmo o último estágio, a afirmação da “vida”, com o
reconhecimento da Anatel e da Volvo.
A imagem fotográfica presente nessa peça apresenta duas qualidades plásticas que
atuam na produção de sentido e na relação enunciativa com o leitor. Trata-se de uma imagem constituída num plano de conjunto – o que pode ser percebido em função da proporção
entre as dimensões do quadro fotográfico e da figura humana – e que, por isso, permite-nos
ter uma ideia do contexto, da situação em que está inserido o elemento humano: vemos o
diretor de pós-venda da Volvo numa espécie de galpão onde os carros da montadora estão
guardados. A imagem tem uma grande profundidade – isso quer dizer que é possível percebermos com clareza os elementos dos diversos planos da cena: a figura humana mais próxima, os carros mais distantes, o fundo e o teto do galpão. Outra qualidade importante da
imagem é o ponto de vista da tomada de cena: é uma imagem produzida num plano contrapicado, que é caracterizado pelo vetor de capitação da imagem com uma orientação que
parte de uma posição inferior em direção a uma posição superior, conforme já explicado
neste trabalho. Vê-se, nessa fotografia, o leitor está situado num ponto mais abaixo em relação à figura humana do primeiro plano. Além disso, não se vê o teto dos veículos e é possível
observar com detalhes a estrutura do teto do galpão, deixando claro que a captação da imagem parte de um ponto mais baixo em direção a um ponto mais alto.
A partir daí, pode-se identificar algumas relações que orientam a produção de sentido na fotografia e no anúncio. Os carros no galpão, que no plano de conteúdo representam
a própria Volvo, a marca e suas qualidades reconhecidas, estão num plano mais distante,
estão no limite de profundidade da cena. Esses mesmos elementos, em função do plano
contrapicado, estão num ponto superior. Assim, os carros, e por extensão a própria marca
Volvo e seus valores, estão mais distantes e mais altos em relação ao leitor da cena – ou seja, a Volvo está num espaço enuncivo “lá” na relação com o leitor, ao mesmo tempo que
mantém com o receptor uma relação enunciva “ele”. Como a conjunção com a Volvo é a
afirmação do termo “vida”, a realização, o sucesso e a conquista, o leitor não participa desse
processo – a enunciação o coloca em uma posição crítica: em disjunção com o termo “vida”,
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distante da conquista. O coenunciador é posicionado pela enunciação num espaço “aqui” da
relação; intimidado e inferiorizado quando se vê muito próximo, numa relação enunciativa
“eu-tu”, com a figura humana do diretor da Volvo, que o olha de cima para baixo, em situação de superioridade. Dessa forma, podemos sistematizar as seguintes relações, sendo que
algumas delas implicam as instâncias enunciativas de pessoa e espaço da imagem:

Quadro 20 – O semi-simbolismo e as instâncias enunciativas de pessoa e
espaço e no anúncio CLARO 8

superior-inferior

vs.

plano

PE

vs.

coenunciador

vs.

profundidade

PC

plano

picado
dominante

Lá
ele
Vida
Volvo

Inferior-superior

vs.
vs.
vs.
vs.

contrapicado
coenunciador

dominado
superficialidade
Aqui
Eu-tu
Morte
Leitor

Fonte: elaboração nossa

Diante dessas observações, percebemos que, considerando a instância, o corenunciador é distanciado da realização do termo “vida”, figurativizado pelos veículos. Ao
mesmo tempo, o leitor está, em função da categoria plástica que constitui o plano contrapicado, em situação de inferioridade (dominado) em relação ao diretor da Volvo, que figurativiza a ideia julgamento, de processo de avaliação e risco, afirmando o termo “morte”. Da
mesma forma, na instância de espaço, a categoria plástica “profundidade” vs. “superficialidade” colocam o leitor numa posição de distanciamento em relação aos elementos do segundo plano e impõe uma aproximação da figura humana.
Quanto à instância de tempo, embora haja nessa comunicação um semi-simbolismo
plástico que produza efeitos de sentido relativos à instância de tempo, a nitidez da imagem
cria, no plano de conteúdo da cena, a ideia de ausência de movimento, de estaticidade, remetendo o leitor a um tempo do “agora”. Assim, estando o coenunciador convocado a participar de uma enunciação que, na instância de pessoa, o situa numa relação enunciva “ele”,
afastando-o da conjunção com os valores euforizados, que, na instância de espaço lhe impõe
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o distanciamento do “lá” em relação aos valores euforizados pelo discurso e que, na sua dimensão temporal instaura um “agora” da enunciação, pode-se classificar a enunciação instituída pela imagem fotográfica como sendo de afastamento intermediário.
Apesar do anúncio Claro 8, a partir de sua enunciação, situar o leitor em uma situação desfavorável, convocando-o a assumir uma posição de inferioridade ante o enunciador,
desafiando-o, a frase localizada no “retorno” do corpo de texto ameniza a situação, mas ainda assim mantém o desafio. Como destaca Martins (1997, p.197), é comum que no “retorno” – o fechamento do corpo de texto – sejam empregados verbos no modo imperativo ou
que se faça um convite ao leitor, na intenção de seduzi-lo. No entanto, neste texto, confirmando a ideia de um enunciador que assume posição de superioridade, o fechamento não
faz nada disso: ele apenas diz que “A Claro tem soluções para grandes empresas e empresas
que pensam grande”. Ou seja, ele não faz qualquer apelo ao leitor, não pede e nem convida;
ele apenas diz o que a Claro oferece. Mas, por mais que o fechamento confirme essa postura
de superioridade do enunciador, ele não fecha as portas para o coenunciador, ele afirma que
a Claro tem serviços não apenas para as grandes empresas, mas também para aquelas que,
mesmo não sendo grande, pensam com grandeza.
O quadro cênico107 dessa comunicação não apresenta nada especial: trata-se de um
anúncio publicitário para revista impressa semanal, que aborda temas como política, economia e cultura108. No entanto, a cenografia aí presente é bem distinta daquela constituída
pela campanha anterior. É importante destacar, de início, que o coenunciador desta campanha não é o consumidor usuário doméstico ou profissional autônomo – aqueles que usam o
celular para assuntos pessoais ou, ainda que para assuntos de trabalho, usam o seu aparelho
próprio, independente de uma empresa empregadora –, mas sim um usuário corporativo,
uma empresa, ou aquele individuo proprietário de empresa ou a pessoa que, na empresa em
que atua, possui poder de decisão com relação aos fornecedores de serviços de telecomunicações. É a partir deste pressuposto que a cenografia é instaurada.
Assim, a cenografia constituída para o contato entre o anunciante e a empresa con107

O quadro cênico é o conjunto formado por cena englobante – referente ao tipo de discurso – e cena genérica – referente ao gênero de discurso (MAINGUENEAU, 2001, p.85-86).
108
Como todo o corpus é formado por anúncios publicitários de operados de telefonia móvel publicados na
revista Veja, não iremos discutir o quadro cênico, que é o mesmo para todo o material analisado neste trabalho.
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sumidora é uma espécie de o galpão industrial, espaço próprio do trabalho, no qual são resolvidos problemas da corporação, no qual transitam pessoas que estão ali em serviço, trajando uniforme, se empregados da área operacional, ou terno, se gestores ou proprietários.
Trata-se de um ambiente com iluminação fria e estruturas metálicas e mecânicas, que indicam eficiência e desempenho. O alinhamento dos carros e a limpeza indicam uma cenografia
também marcada pela racionalização, organização e limpeza. Os carros, todos praticamente
da mesma cor, indicam padronização, que também pode ser percebida na imagem como um
todo: chão, paredes e o terno do diretor são praticamente das mesmas cores que os carros –
é uma cenografia monocromática, monótona, fria.
Já que o assunto é do interesse das corporações, gestores e empresários, a ambiência
mais adequada é justamente aquela em que se trabalho, na qual são discutidos os temas
fundamentais para a vida da empresa. Nesta cenografia, o assunto padrão é aquele que diz
respeito à empresa, à eficiência e eficácia, aos resultados e participações no mercado. Assuntos da esfera privada, são possíveis apenas em momentos bem específicos, pois não são
próprios do mundo dos negócios. Trata-se de um ambiente de interdições, de ações bem
controladas e regidas por princípios claros: os interesses da corporação. A fala do diretor da
Volvo apresentada no balão também tem esse caráter de seleção e exclusão pautada pelo
desempenho: “A qualidade de rede foi fundamental para a Claro ser escolhida como nossa
parceira...” Isso quer dizer que, se a Claro não possuísse tal desempenho, não seria escolhida, não entraria no jogo, seria preterida. Como dito antes, o fechamento do corpo de texto
não faz convites, não busca a sedução do leitor, mas indica para que tipo de empresas a Claro tem soluções: aquelas grandes e aqueles que pensam grande. Trata-se, assim, de uma
cenografia que posiciona a Claro no setor empresarial como uma marca de exclusão.
Para habitar esta cenografia de maneira convincente, para fazer parecer crível o discurso da Claro para o setor corporativo, a enunciação aposta na constituição de um ethos
que saiba transitar nesse mundo, que vivencie os valores de uma corporação bem sucedidade e portadora de qualidades de prestígio. Assim, a publicidade em análise constrói a figura
do gestor moderno, novo, mas com ar maduro e experiente, trajando um terno bem feito,
com aspecto contemporâneo, bem distante do estereótipo do empresário velho, cansado,
com ideias antiquadas. Trata-se de um fiador que incorpora as ideias da empresa, que toma
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decisões baseada em dados e critérios objetivos, haja vista sua afirmação presente no interior do balão. É um fiador que inspira a ideia de segurança, superioridade e tranquilidade ao
parar para a câmera e dirigir-se diretamente ao coenunciador. Se por um lado a enunciação
situa o leitor distante dos valores euforizados, por outro lado, a enunciação convoca este
leitor para uma relação próxima e direta ao deixar explícito que ele está sendo observado
por um sujeito que o vê de cima para baixo. Ou seja, o fiador está no controle da cenografia
e da situação e, através do olhar direcionado para a câmera, determina que o coenunciador
assuma seu lugar no interior dessa cenografia, desse discurso. Assim, como se trata de um
fiador claramente delineado em seus aspectos físicos e traços de caráter, pode-se classificar
o processo do ethos como integrado.
No quadro a seguir, apresenta-se um resumo da análise da campanha Parceria Projeto Volvo On Call:

Quadro 21 – Resumo da análise da campanha Parceria Projeto Volvo On Call

TIPOS DE PUBLICIDADE
CONCEITUAL

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA
AFASTAMENTO
INTERMEDIÁRIO

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

Marcas de

Ethos

EXCLUSÃO

INTEGRADO

Fonte: Elaboração nossa

5.4 GRUPO 3: CAMPANHA 4GMAX É OUTRA COISA

A campanha de propaganda 4GMax é Outra Coisa, resultou, apenas na revista Veja,
em três inserções, com a primeira publicação em 04/12/13 e a última em 18/12/14 – ou seja, foi uma ação de comunicação que, na revista Veja, durou apenas três semanas. Esse conjunto de peças tem como objetivo informar as qualidades do serviço de internet móvel 4G
da Claro, associando-o ao plano Claro Online para a oferta casada de plano e aparelho celular. Assim, ao mesmo tempo em que os anúncios informaram sobre os serviços e a qualidade
da operadora, apresentaram uma promoção, com indicação de preço, aproveitando a aproximação das festas de fim de ano. O detalhamento das peças está no quadro abaixo:

255

Quadro 22 – Detalhamento da campanha 4GMax é Outra Coisa

ANÚNCIO

FORMATO

CLARO 11
página dupla
CLARO 12
página dupla
CLARO 13
página ímpar
Fonte: Coleta de dados nossa

EDIÇÃO
2350
2351
2352

DATA DA PUBLICAÇÃO
04/12/13
11/12/13
18/12/13

5.4.1 Pré-análise da Campanha 4GMax é Outra Coisa

O conjunto de peças que constitui a campanha apresenta unidade temática e formal
clara, não demandando análises distintas. Os anúncios CLARO 11 e CLARO 12 possuem mínimas diferenças entre si e dão de maneira uma ideia completa dos objetivos de comunicação e da estratégia persuasiva. A peça CLARO 13, publicada após as outras duas, já opera
como um reforço do conteúdo das peças anteriores, trazendo de forma resumida o conteúdo central. A ideia central da campanha é mostrar que existe uma internet móvel comum –
aquela da concorrência – e uma internet móvel superior: o serviço 4GMax da Claro.
Assim, para persuadir o leitor e sedimentar o conceito de diferença entre a internet
4G da Claro e as outras, as peças CLARO 11 e CLARO 12 fazem um paralelo com a comparação entre “um beijo comum” e um beijo da Bruna Marquezine”, atriz de novelas, através dos
dois elementos de texto em vermelho na página esquerda: em cima, lê-se “Um beijo comum
é uma coisa” e, embaixo, “Um beijo da Bruna Marquezine é outra coisa”. Na página direita
está escrito, logo em cima, no canto esquerdo da página: “Internet comum é uma coisa...” e
mais abaixo, considerando o que há na tela do aparelho celular e no texto fora dele, vê-se:
“4GMax: internet da Claro é outra coisa”, como se pode ver na figura abaixo:
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Figura 28 – Anúncio CLARO 11

Fonte: revista Veja, ed. 2350, p.110-111, publicada em 04/12/2013

Para além desse paralelo entre os pares de opostos, o conjunto de anúncios traz informações sobre o serviço 4GMax: acesso gratuito à rede wi-fi da Claro, qualidade reconhecida, a afirmação de que a Claro tem o 4G mais rápido do Brasil, compartilhamento e acesso
à internet, acesso às redes sociais Twitter e Facebook gratuito e acervo de filmes e séries
online. Além disso, aproximando-se de uma comunicação de varejo, os anúncios apresentam
a promoção e o preço de um modelo de aparelho celular, juntamente com um dos planos
Claro Online – que segue acompanhada dos dados técnicos do plano Claro Online 5Gb.
Percebe-se, então, que essa campanha da operadora Claro articula elementos que
agregam valores à marca, apresentando aqueles atributos de desempenho que permitem o
leitor formar uma ideia sobre a corporação. Ao mesmo tempo, as peças apresentam serviços
e produtos a partir de elementos objetivos, que deixam claras as intenções de não apenas
agregar valores à marca, mas de promover a venda de planos e aparelhos, aumentando,
assim, o número de cliente da Claro. Por isso, por conta desse duplo foco – a marca e as
vendas –, trata-se de uma campanha do tipo referencial-conceitual.
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5.4.2 Análise da Campanha 4GMax é Outra Coisa

As peças CLARO 11 e CLARO 12, trazem o conteúdo da campanha de forma mais ampla, conforme já comentado. Na página esquerda, o que se tem nos dois anúncios é idêntico:
na metade superior do espaço, vemos um casal amoroso, sendo que o rapaz, de braços cruzados e sorridente, recebe um beijo da garota que o acompanha – possivelmente sua namorada. Na metade inferior da mesma página, está o mesmo rapaz, só que nesse caso acompanhado da atriz Bruna Marquezine, que, conforme a outra moça, dá um beijo no rosto do
companheiro, que se encontra igualmente sorridente e de braços cruzados. A cena de cima é
acompanhada do texto “Um beijo comum é uma coisa...” e a imagem de baixo é acompanhada do texto “um beijo da Bruna Marquezine é outra coisa”.
Na página direita, há, na parte superior do espaço, o texto “Internet comum é uma
coisa...”. No centro do espaço há a formação piramidal em que, na base, vê-se uma ilustração que se assemelha a barras e, nas extremidades das barras, há inscrições que indicam
pontos positivos da internet móvel da Claro e dos seus planos – mencionados na seção anterior. Em cima dessas barras, há o seguinte texto que segue a estrutura piramidal: “É outra
coisa”. Acima desse texto, dando continuidade à extremidade da pirâmide, há um aparelho
celular branco, segurado por uma mão aparentemente masculina, com o seguinte texto em
sua tela: “4GMax internet na Claro”. Ao lado direito do aparelho celular, há um texto que
indica o modelo do aparelho (Samsung S4 4G), o preço, se adquirido no plano Claro Online, e
as características técnicas do referido plano, dispostas em uma sequência de tópicos. Abaixo
da base da pirâmide, logo após os elementos de texto que indicam os pontos positivos da
internet móvel e dos planos da Claro, vemos o seguinte texto em letras pretas: “Venha para
a Claro. Compre agora em claro.com.br/lojaonline”.
A única diferença existente entre as peças CLARO 11 e CLARO 12 está na organização
visual do bloco de texto que traz as informações sobre o aparelho e plano ofertados. No
primeiro anúncio, há um detalhamento maior em relação às características do plano Claro
Online 5GB, sendo que no segundo anúncios essas informações estão resumidas; no primei-
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ro anúncio também temos um maior destaque no nome do aparelho celular, sendo que no
segundo anúncio essa informação está menos destacada, como se pode ver a seguir:
Figura 29 – Anúncio CLARO 12

Fonte: Revista Veja, ed. 2351, p.42-43, publicada em 11/12/2013

Já o anúncio CLARO 13 traz, de forma reduzida, a mesma ideia das outras duas peças.
Emprega a mesma promoção de aparelho celular e plano Claro, além da mesma forma piramidal e texto presente na página direita dos anúncios CLARO 11 e CLARO 13, mas traz outro
título: “Seu Galaxy S4 merece a melhor internet móvel do Brasil”, como se vê a seguir:
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Figura 30 – Anúncio CLARO 13

Fonte: revista Veja, ed. 2352, p.105, publicada em 18/12/2013

Como já explicado, os anúncios em questão comparam, lado a lado, duas ordens de
coisas: de um lado temos o beijo comum comparado com o beijo da Bruna Marquezine, uma
atriz famosa e de reconhecida beleza e, do outro lado, uma internet móvel comum e a internet móvel da Claro, o 4GMax, reconhecida pela Anatel pela em função de sua alta qualidade.
A valorização positiva e negativa dessas duas ordens de coisas é orientada pelo texto verbal,
que qualifica o beijo da moça desconhecida e a internet móvel da concorrência com coisas
banais, ordinárias, sem grandes atrativos, através das expressões “um beijo comum” e “internet comum”, ao mesmo tempo em que qualifica o beijo da atriz bonita e famosa e a internet 4GMax como uma coisa muito boa, extraordinária, através da expressão “... é outra
coisa”, no sentido de algo muito bom.
Vê-se, assim, que a categoria de conteúdo aí em discussão é “ordinário” vs. “extraordinário” e o percurso proposto pela a campanha é “ordinário”  “não-ordinário”  “extra-
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ordinários”. O percurso é proposto pelos anúncios, cabendo ao leitor aderir à proposta e
negar o “ordinário” – ou seja, desvincular-se da sua operadora que tem uma internet móvel
comum – e afirmar o “extraordinário” – quer dizer, contratar um dos serviços da Claro e utilizar a internet móvel 4GMax.
Considerando as imagens da página direita, percebe-se como as estruturas plásticas
da fotografia estabelecem relações de sentido no plano da expressão relativas à enunciação.
Temos, nessa página, duas imagens, conforme já dito antes: em cima, o rapaz recebendo um
beijo de uma moça não identificada e, em baixo, o mesmo cenário (uma espécie de calçada
arredondada com uma pequena cerca e jardim atrás do casal), o mesmo rapaz recebendo
um beijo da atriz famosa. A proporção entre cada uma das fotografias – em que temos a
imagem de cima bem menor que a imagem de baixo – constitui uma relação enunciativa
com o leitor que, considerando a instância de pessoa, estabelece com o receptor uma interação direta “eu-tu”, quando se trata do termo euforizado “extraordinário” – figurativizado
pela imagem do rapaz que é beijado pela Bruna Marquezine –, ao passo que impõe uma ao
leitor uma interação indireta “ele”, quando se trata do termo disforizado “ordinário” – figurativizado pela imagem do rapaz que é beijado pela moça não identificada. Assim, a categoria de conteúdo “ordinário” vs. “extraordinário” é projetada sobre a categoria plástica “menor” vs. “maior”, que é resultado de relações plásticas de proporção, estabelecendo efeitos
de sentido e uma relação direta e uma relação indireta, respectivamente.
Ao mesmo tempo que a proporção entre as duas imagens instaura sentidos enunciativos da instância de pessoa, situa o coenunciador no interior de relações enunciativas de
espaço, uma vez que o jogo de proporções entre as duas figuras também impõe um espaço
enuncivo do “lá” em relação à cena imagem do “beijo comum” e um espaço enunciativo do
“aqui” em relação ao beijo extraordinário da bela atriz. O mesmo tipo de relação ocorre na
página da direita, quando se vê um título associado ao termo disforizado – “Internet comum
é uma coisa...” – e uma composição de texto e imagem associada ao termo euforizado – estrutura piramidal que traz a fotografia do aparelho celular juntamente com o texto “4GMax:
internet na Claro é outra coisa. Assim, podemos sistematizar a rede de sentidos da companha da seguinte forma:
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Quadro 23 – O semi-simbolismo plástico na Campanha 4GMax é Outra Coisa

Profundidade

vs.

superficialidade

Menor

vs.

Maior

Proporção

proporção

PE
Distante
Lá
ele
Ordinário
PC Beijo comum
Internet comum

vs.
vs.
vs.
vs.

Próximo
Aqui
Eu-tu
Extraordinário
Beijo da Bruna Marquezine
4GMax

Fonte: elaboração nossa

Em relação à instância enunciativa de tempo, não há elementos plásticos que indiquem uma produção de sentido de temporalidade própria do plano da expressão. No entanto, a ausência de movimento, ou de uma configuração que indique movimento, das figuras
de discurso e a nitidez (propriedade plástica) indicam, no plano de conteúdo, um sentido de
momento presente, de um “agora” da enunciação.
Assim, considerando a relação que a enunciação impõe entre o leitor e o termo euforizado quando pensadas as instâncias de pessoa e espaço, temos uma interação enunciativa
“eu-tu” e um lugar do “aqui”, que, ao lado do um tempo do “agora” estabelecido pelo plano
de conteúdo, orientam a classificação da enunciação fotográfica desses anúncios como sendo do tipo aproximação total.
A cenografia constituída pelo discurso é pouco influenciada por elementos plásticos
ou mesmo figurativos das imagens fotográficas. A partir do objetivo mesmo da campanha,
que procura oferecer planos de telefonia móvel e internet de quarta geração, pensa-se num
cenário mais urbanizado e na vida contemporânea das cidades. Do ponto de vista figurativo,
exceto pelos fatores que orientam mais a configuração do processo do ethos, resta apenas a
contribuição de uma espécie de calçamento de rua, acompanhado de uma cerca de madeira
e plantas para sugerir um ambiente – fora isso, só há mesmo o fundo neutro, semelhante a
um fundo infinito, que situa as figuras humanas numa espécie de “não-lugar”. Assim, é possível depreendermos dessa espécie de “ilha de calçamento” que se trata mesmo de um ambiente urbano, mas não que não chega a ser uma grande metrópole – o estereótipo da cerca

262

que possui um efeito muito mais estético do que uma proteção à propriedade e segurança
da família, não indica a cenografia de uma grande cidade.
Considerando os elementos verbais e a própria estrutura argumentativa da campanha, com a articulação da categoria “ordinário” vs. “extraordinário” encarnadas nas figuras
de discurso do “beijo comum” e do “beijo da atriz”, vê-se que o mundo ético em questão é
baseado na quebra da rotina, no rompimento com a trivialidade de um namoro simples e na
fruição dos prazeres. A valorização do belo e do midiático (afinal, os anúncios valorizam positivamente o namoro ou a relação íntima com uma mulher famosa) em detrimento da vida
comum dá a tônica do sistema de valores do mundo proposto aí pela Claro. Além disso, tudo
o que é posto em destaque como atributo dos serviços da operadora reforçam a reificação
da vida conectada à internet, do acesso constante às redes sociais e a intimidade com a tecnologia.
O coenunciador é, então, convidado para aderir ao mundo do 4GMax. A campanha
constrói um mundo o coloca bem próximo do coenunciador, tenta seduzi a aderir ao grupo
dos consumires Claro, aproxima o leitor do termo euforizado na figura do rapaz que é beijado por Bruna Marquezine e, por fim, no fechamento do texto, reafirma o apelo: “venha para
a Claro”. Assim, trata-se de uma marca cuja cenografia e mundo ético busca a persuadir pela
comunhão, colocando o coenunciador dentro do seu mundo.
O processo do ethos destas peças engendra um fiador que fala a partir desta cenografia, que com ela está familiarizado: é um indivíduo jovem, urbano e em certa medida
marcado por valores machistas. É um fiador que precisa estar ligado às redes sociais e que se
interessa pelo entretenimento proveniente da internet. Ele vive num contexto acelerado e
busca sempre mais, não se contentando com aquilo que em seu mundo pode ser classificado
como “uma coisa comum”, seja ela a prestação de um serviço de telefonia ou alguém para
se relacionar.
A comunicação em análise apresenta elementos que indicam uma compleição física,
jovem, ágil e leve, acostuma com esse ritmo mais intenso das cidades, mas também estão
presentes, tanto em função da imagem quanto em função do verbal, elementos que orientam uma configuração psicológica e moral desse fiador. Dessa maneira, trata-se de um processo de ethos integrado.
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No quadro a seguir há um resumo da análise da campanha 4GMax é Outra Coisa:

Quadro 24 – Resumo da análise da campanha 4GMax

TIPOS DE PUBLICIDADE
CONCEITUALREFERENCIAL

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA
APROXIMAÇÃO MÁXIMA

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

INTEGRADO

Fonte: Elaboração nossa

5.5 GRUPO 4: CAMPANHA 4GMAX – O 4G MAIS RÁPIDO

A campanha 4GMax – o 4G Mais Rápido tem, apenas na revista Veja, quatro inserções, com a primeira na edição 2393, do dia 01/10/14, e a última na edição 2399, do dia
12/11/14. Trata-se, tomando como base as definições de Lupetti (2003) para os tipos de
campanha, de um esforço de comunicação que a aproxima de uma “campanha de propaganda”, pois visa apresentar informações sobre o serviço de internet móvel 4G Max, ao
mesmo tempo que possui qualidades próprias de uma “campanha institucional”, uma vez
que agrega valores à marca Claro. A campanha mostra um carro de corrida, semelhante
àqueles de Fórmula 1, situado num espaço em que predominam as cores vermelho e preto,
que garante unidade plástica e figurativa ao conjunto das peças. O quadro a seguir traz um
detalhamento dos anúncios que integram o material em análise:

Quadro 25 – Detalhamento da Campanha 4GMax – o 4G Mais Rápido

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

CLARO 16
CLARO 17
CLARO 20
CLARO 21

meia página ímpar
meia página e uma página
uma página impar
meia página ímpar

2393
2395
2398
2399

DATA DA PUBLICAÇÃO
01/10/14
15/10/14
05/11/14
12/11/14

Fonte: Coleta de dados nossa

Formada pelas peças CLARO 16, CLARO 17, CLARO 20 e CLARO 21, a unidade formal é
a mesma para todo o conjunto, exceto a peça CLARO 17. Em todas as peças temos a presen-
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ça do carro de corrida e o espaço no qual predominam as cores vermelho e preto – contudo,
na primeira página da peça, CLARO 17A, há apenas o espaço sem o automóvel e um texto
que funciona como um teaser – “Dou-lhe uma. Vendido” –, explicado logo na outra página
que finaliza a peça. Na segunda etapa da peça, CLARO 17B, encontramos o seguinte título,
no terço superior do espaço: “Quando o assunto é 4G, a Claro é a mais rápida”. Logo abaixo
do título, há o seguinte corpo de texto: “A Claro acaba de adquirir a melhor faixa de 700MHz
no leilão 4G da anatel. Com um sinal de maior alcance, a Claro continuará oferecendo o 4G
mais rápido do mundo para todos, sem custo adicional”.
A seguir, as figuras 28 e 29 trazem as duas páginas do referido anúncio, que se desenvolve em dois “tempos”: inicia na página 43, ocupando a metade de baixo da página, e
termina a página 45, ocupando a página inteira.

Figura 31 – Anúncio CLARO 17A

Fonte: revista Veja, ed. 2395, p.43, publicada em 15/10/2014
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Figura 32 – Anúncio CLARO 17B

Fonte: revista Veja, ed. 2395, p.45, publicada em 15/10/2014

5.5.1 Pré-análise da Campanha 4GMAX – o 4G mais rápido

Como se vê na peça CLARO 17, tem-se como objetivo trazer informações sobre o serviço 4GMax, já existente no mercado – não se trata de um lançamento, de informar sobre
um novo serviço, mas de agregar um dado novo a respeito de algo já existente, a saber: uma
negociação em leilão em que a operadora adquiriu direito de explorar determinada tecnologia que, segundo o anúncio, traz bons resultados aos usuários de internet móvel. Na peça
CLARO 16, temos o mesmo princípio de funcionamento: a peça informa que o serviço
4GMax da Claro foi eleito como a internet mais rápida do mundo, de acordo uma pesquisa
internacional sobre telefonia móvel divulgada em 22/02/14, no site www.exame.com. O
título, situado na lateral esquerda da peça diz o seguinte: “Líder absoluto de verdade é quem
tem o 4G mais rápido do mundo”. Em seguida, o subtítulo, logo abaixo, complementa: “O
4GMax da Claro é o 4G mais rápido do mundo. Por isso, na hora de escolher o 4G, escolha a
operadora líder absoluta em velocidade de conexão”.
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Figura 33 – Anúncio CLARO 16

Fonte: revista Veja, ed. 2393, p.47, publicada em 01/10/2014

A análise dos elementos de texto principais da peça acima, o título e o subtítulo, deixa explícita a articulação entre valores objetivos do produto 4GMax – ele é reconhecido como a internet mais rápida do mundo – e a intenção em transformar o resultado da pesquisa
em uma imagem positiva para a Claro.
As peças CLARO 16, CLARO 20 E CLARO 21 também fazem uso da mesma lógica de
argumentação: converter os resultados do referido relatório em valores relevantes para a
operadora. Dessa forma, considerando que o conjunto das peças mobiliza uma ordem de
sentidos que informa de maneira objetiva as qualidades do produto/serviço, ao mesmo
tempo em que orienta o leitor a agregar tais qualidades aos valores da marca Claro, pode-se
afirmar que se trata de uma campanha publicitária do tipo referencial-conceitual.

5.5.2 Análise da Campanha 4GMax – o 4G mais rápido

A presente campanha – que visa, ao mesmo tempo, divulgar um serviço e agregar valores à marca Claro –, está fundada na ideia de que o 4GMax é a internet mais rápida do
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mundo109. A fim de tornar essa informação atraente e, com isso, promover sua fixação na
memória do leitor, o conceito de comunicação das peças está baseado no tema da corrida
de automóveis, da competição pelo primeiro lugar, numa disputa que se dá pelo desempenho de máquinas e habilidades humanas – o campeão é aquele que age mais rápido e que
chega na frente, em primeiro lugar.
Figurativizado pela imagem do carro de corrida em alta velocidade, a campanha coloca em funcionamento o tema da competição, da disputa pelo primeiro lugar, que em seu
nível mais abstrato está orientado pela categoria semântica “vitória” vs. “derrota”. A disputa
travada pelas operadoras de telefonia móvel em torno do melhor desempenho em qualidade e velocidade de internet coloca a Claro diante de um desafio, diante do risco de não ter
um bom serviço – o que caracteriza a afirmação do termo “derrota”. Ao aceitar o desafio e
investir em tecnologia e aprimoramento do seu material humano, a Claro nega o termo simples “derrota”. Por fim, ao ser divulgado o resultado do relatório de desempenho da telefonia móvel no site exame.com, a Claro tem seu trabalho e esforço reconhecidos, ou seja, a
afirmação do termo “vitória”. Dessa forma, a campanha realiza o percurso “derrota” 
“não-derrota”  “vitória”.
O carro de corrida nas cores vermelho e preto (FIGURA 34) traz em sua pintura a
marca gráfica da operadora Claro – como se representasse a um carro da “equipe Claro” de
corridas. Tal veículo, que sempre aparece sobre um fundo construído por um jogo de cores
velho e preto, semelhante a uma espécie de túnel, forma a unidade visual da campanha. O
túnel formado pelo jogo de cores e linhas indefinidas cria uma espécie de perspectiva e a
sensação daquilo que pode estar perto, em relação enunciativa e direta com o leitor, e aquilo que pode estar distante, em relação enunciva e indireta com o leitor – tem-se, com tal
configuração plástica, o ordenamento discursivo e enunciativo das instâncias de pessoa, espaço e tempo.

109

Informação presente na parte inferior das peças da campanha a respeito do relatório “State of LTE”, divulgada em 22/02/2014 no site exame.com.
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Figura 34 – Anúncio CLARO 20

Fonte: revista Veja, ed. 2398, p.69, publicada em 05/11/2014

Em relação à instância de pessoa, a operadora Claro, figurativizada nessa campanha
pelo carro de corridas, está num plano do quadro visual mais superficial em relação ao eixo
de profundidade da cena, sugerindo um deslocamento em direção ao leitor, que vai ao encontro do coenunciador. Com isso, a categoria plástica “superficialidade vs. profundidade”,
orienta uma relação direta “eu-tu” com o leitor, de forma que o coenunciador é coloca em
contato direto com o carro: a operadora vitoriosa. Ainda em relação aos elementos plásticos
vinculados à instância de pessoa, pode-se destacar o vetor de captação da imagem: sob este
aspecto, percebe-se um leve enquadramento picado – o leitor está num ponto superior ao
veículo, já que se pode ver com detalhes e boa leitura determinadas superfícies planas do
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veículo e suas inscrições, o que não poderia ser visto e lido se o leitor estivesse no mesmo
nível em relação ao solo que o carro. Tal organização plástica permite situar o coenunciador
em posição de dominância em relação ao carro de corridas.
Além disso, a organização da categoria plástica “nítido” vs. “nebuloso”, que promove
uma relação direta ou indireta, respectivamente, reforça o que já se apresentou acerca da
instância de pessoa: o carro, único elemento nítido da cena, também por sua nitidez, fixa por
mais tempo a atenção do leitor, o que promove um efeito de aproximação, de relação direta
“eu-tu”, enquanto as zonas nebulosas da imagem, justamente por sua condição de desfoque, não fixa a atenção do leitor por muito tempo, o que cria uma relação de afastamento,
de enunciação enunciva e indireta “ele”.
Da mesma forma, em relação à instância de espaço, o leitor é posto em situação de
interação direta num espaço enunciativo “aqui”, sendo aproximado do termo euforizado
“vitória” e afastado dos demais competidores, os perdedores, que têm sua existência sugerida pela profundidade da cena. Assim como a categoria plástica “nítido” vs. “nebuloso” orientou a instância de tempo, em relação ao espaço ela também promove seus efeitos de sentido, já que os elementos nítidos da cena também se aproximam, situam-se num “aqui”, ao
passo que os elementos nebulosos se afastam, permanecendo num espaço “lá”, destinado
àqueles que não vitoriosos: as demais marcas concorrentes.
A temporalidade da cena encontra-se também regida pela categoria “nítido” vs. “nebuloso”. Conforme já discutido, a projeção de uma duração da imagem, a constituição de
uma ideia de tempo nas imagens fixas está ligada aos elementos plásticos que permitem o
leitor agregar sentidos de tempo a cena. Dessa forma, a nitidez, ou seja, a focalização, exclui
uma ideia de fluir do tempo, remetendo a enunciação ao “agora”, à lógica do presente. Por
outro lado, a nebulosidade, o desfoque, permite que o leitor agregue à cena a ideia de movimento no tempo, remetendo a enunciação à lógica do “então” – exatamente o que ocorre
nas peças da campanha em análise. Além disso, a organização figurativa das imagens indica
um “então” vinculado ao tempo passado, em função do posicionamento do veículo no interior do quadro do anúncio – como o carro está posicionado próximo à borda da imagem e
direcionado para fora, o leitor subentende que o veículo veio do fundo da cena, percorreu o
espaço da imagem e está quase saindo do quadro, o que caracteriza a projeção de um tem-
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po passado, uma pós-imagem. Daí falarmos que se trata de uma enunciação institui um
tempo “então” vinculado ao passado, embora situe o coenunciador num presente. Assim,
podemos sistematizar a rede de sentidos da companha da seguinte forma:

Quadro 26 – O semi-simbolismo plástico na campanha 4GMax – o 4G Mais Rápido

Superficialidade

vs.

Profundidade

Próximo

vs.

Distante

PE

PC

Nítido
vs.
Aqui
vs.
Eu-tu
vs.
Agora
Vitória
vs.
Carro de corrida da
Claro

Nebuloso
Lá
Ele
Então
Derrota
Outros concorrentes

Fonte: elaboração nossa

Ou seja, a enunciação promovida pela imagem situa o leitor numa interação direta
“eu-tu” em relação ao termo euforizado “vitória”, figurativizado pelo carro de corridas da
Claro, ao mesmo tempo em que situa o leitor numa interação distante “ele” em relação às
demais marcas. Além disso, essa relação direta o termo euforizado ocorre num espaço mais
próximo, num lugar “aqui” da enunciação, enquanto as demais marcas, que não estão em
conjunção com o termo “vitória” encontram-se num espaço distante “lá”. Em relação à instância de tempo, vê-se que a imagem institui um tempo para além do presente, indicando
pelas suas estruturas plásticas e figurativas um tempo do “então” vinculado ao passado, ao
início e ao meio da própria narrativa, já que o estado apresentado pela campanha – o momento presente – é o fim, o último estágio do percurso da narrativa, a conjunção da Claro
com o termo simples “vitória”. Dessa forma, embora a enunciação da imagem sugira ao leitor um momento passado, ela situa este leitor numa relação direta com um presente de conjunção com a Claro e com o termo euforizado “vitória”, enquanto estratégia de persuasão.
Ou seja, temos uma enunciação da imagem que pode ser classificada como sendo de aproximação total.
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Figura 35 – Anúncio CLARO 21

Fonte: revista Veja, ed. 2399, p. 45, publicada em 12/11/2014

A cenografia constituída pelo discurso da campanha “4GMax – o 4G Mais Rápido” é
fundada nos ambientes de competição que articulam tecnologia e desempenho humano,
como é o caso da Fórmula 1 – nessa cenografia, velocidade, agilidade, objetividade e fixação
em resultados é o que norteia seu mundo ético. Vê-se, assim, a configuração de um ambiente competitivo e dinâmico, que impõe um tratamento preciso e objetivo à comunicação, que
pode ser percebido no texto verbal. O título “Dou-lhe uma. Vendido”, que está na primeira
página da peça CLARO 17 (CLARO 17A), expressa bem a ideia de velocidade, que é confirmada pelo título da segunda página da mesma peça (CLARO 17B): “Quando o assunto é 4G, a
Claro é a mais rápida”. A valorização das ideias de velocidade, objetividade, e fixação em
resultados podem ser percebidas nos seguintes títulos: “O 4G mais rápido do mundo pra
você não deixar nada pra depois”, da peça CLARO 20 e “Na corrida dos downloads, não deixe
vídeos, músicas e filmes pra depois”, do anúncio CLARO 21. A ideia de objetividade está evidente nesse fragmento de subtítulo, presente nas peças CLARO 16 e CLARO 20: “... Por isso,
na hora de escolher o seu 4G, fale direto com a operadora líder absoluta em velocidade de
conexão”.
Considerando, então a lógica fundamental da campanha, que pode ser expressa pela
categoria semântica “vitória” vs. “derrota” e que encarna no discurso através da figura da
competição de velocidade, percebe-se que se trata de um mundo competitivo, de disputa e
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que só há lugar para o melhor, para o mais rápido, para o líder absoluto – trata-se, assim, de
uma cenografia que constitui uma marca de exclusão, que cria seu mundo e seu sistema de
valores a partir da lógica da disputa.
O ethos adequado a essa ambiência social, ainda que esteja difusamente apresentado, indica o estereótipo do sujeito vinculado ao ambiente de competição, com compleição
física leve, ágil e de grande resistência. Considerando que o tema de campanha sugere o
automobilismo, campo dominado pelos homens, tal estereótipo indica um fiador do gênero
masculino. Se por um lado não é possível uma definição muito precisa das qualidades físicas
do fiador, as características psicológicas estão bem delineadas: trata-se de um sujeito familiarizado com ambientes competitivos, que valoriza os resultados e a realização de conquistas
em competição, objetivo e pragmático. O slogan que acompanha a marca gráfica da Claro
nas peças CLARO 20 e CLARO 21, diferente daquele presente na campanha anteriormente
analisada, já indica a postura direta, ativa e conquistadora do fiador: “É você quem faz o
agora”.
Trata-se, então, de um ethos masculino, ágil e leve, que transita plenamente no ambiente competitivo e disputados dos esportes que unem tecnologia e habilidade humana,
como é o caso do automobilismo. É um ethos objetivo, direto, que valoriza aqueles que obtêm as melhores performances, ativo e desafiador. Já que o discurso constituído pela campanha em análise, como se vê, define de modo impreciso os aspectos físicos de seu fiador,
mas, por outro lado, dá indicações bem definidas de suas características morais e psicológicas, pode-se afirmar que se trata de um ethos psicológico.
A seguir temos um quadro que resume a análise da campanha 4GMax – o 4G Mais
Rápido:

Quadro 27 – Resumo da análise da campanha 4GMax – o 4G Mais Rápido

TIPOS DE
PUBLICIDADE
CONCEITUALREFERENCIAL

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA
APROXIMAÇÃO MÁXIMA

Fonte: Elaboração nossa

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

Marcas de

Ethos

EXCLUSÃO

PSICOLÓGICO
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5.6 GRUPO 5: CAMPANHA NÃO DEIXE PARA DEPOIS

A campanha Não Deixe para Depois tem, apenas na revista Veja, três inserções, publicadas entre os dias 29/10/14 e 12/11/14. A primeira peça, que agrega a maior parte de
elementos para análise, é composta por cinco páginas duplas em sequência (CLARO 18A,
CLARO 18B, CLARO 18C, CLARO 18D e CLARO 18E). Os demais anúncios que integram o conjunto, na verdade, são duas inserções idênticas – ou seja, para efeito de análise, a campanha
toda é composta somente por dois anúncios. Com perfil fortemente institucional, a campanha intenciona também destacar que a Claro oferece um conjunto diversificado de produtos.
O quadro a seguir detalha o conjunto de peça que compõe a campanha:

Quadro 28 – Detalhamento da Campanha Não Deixe Para Depois

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

CLARO 18
CLARO 19
CLARO 22

cinco páginas duplas
página dupla
página dupla

2397
2398
2399

DATA DA PUBLICAÇÃO
29/10/14
15/10/14
12/11/14

Fonte: Coleta de dados nossa

5.6.1 Pré-análise da Campanha Não Deixe Para Depois

O conjunto de peças que forma a campanha em análise mantém unidade formal e
argumentativa que não permite a subdivisão do material. Seguindo o conceito “Não deixe
para Depois”, todas as peças possuem uma montagem que apresenta, no primeiro plano,
figuras humanas enquadradas em plano médio110, sobre um plano de fundo que explora a
marca gráfica da Claro: a letra “o” da marca gráfica da Claro e os três traços semelhantes a
raios de luz que emanam da referida letra são ampliados no plano de fundo do anúncio e,
em seu interior, aparecem imagens, num tom mais avermelhado, daquilo que se vincula com
110

O plano médio, de acordo com SOUSA (2004, p.68), pode ser mais aberto – plano de três quartos ou plano
americano – ou mais fechado – plano próximo.
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a ação ou com o pensamento das pessoas que estão no primeiro plano da cena. Na página
direita de cada peça, um pouco acima do centro da página e situado mais à direita, é possível ver um título, acompanhado de um corpo de texto – nas peças CLARO 19, CLARO 22 e na
última página dupla da peça CLARO 18, vê-se também a marca gráfica da operadora, acompanhada do slogan: “É você quem faz o agora”.
Considerando a peça CLARO 18, percebe-se que cada página dupla traz um texto que
se relaciona com um dos serviços oferecidos pela Claro: telefonia celular 4G (CLARO 18A),
internet móvel 4G (CLARO 18B), televisão de alta definição (CLARO 18C) e telefonia fixa
(CLARO 18D). A última página dupla (CLARO 18E) traz a ideia de que a operadora integra um
amplo conjunto de serviços de telecomunicações, funcionando como fechamento do anúncio e trazendo a marca gráfica e o slogan. Assim, vê-se que o objetivo de comunicação da
campanha pode ser subdividido: por um lado, (1) a campanha busca mostrar ao leitor que a
Claro possui um mix de serviços de telecomunicações, ao mesmo tempo em que se preocupa em (2) agregar valores à marca da operadora, através da ideia de viver o presente, de
estar livre para fazer o que quiser, de vincular a empresa aos bons momentos da vida e ao
contato com aqueles que amamos e consideramos.
Na primeira página dupla da peça CLARO 18 (CLARO 18A), como se pode ver abaixo,
paralelo à ideia de informar que a Claro tem o serviço de celular 4G, a comunicação intenciona agregar à Claro a ideia de praticidade e comodidade para resolver detalhes de uma viagem (passagens e hospedagem) e para estar em contato com pessoas queridas e amigos,
através de uma conversa ao telefone, pelo envio de fotos e por vinculações a pessoas em
redes sociais, como se pode ver no corpo de texto a seguir:

Toboágua? Trilha? Golfinhos? Não fique na vontade. Hoje está tudo aí, bem
na palma da sua mão. Dá pra alugar um quarto, escolher a passagem mais
barata ou marcar aquele amigo que você queria juntinho de você. Vá pra
onde quiser. E, se der saudade, ligue ou se preferir, envie uma foto. Esse é o
novo cartão-postal. Claro é celular 4G.
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Figura 36 – Anúncio CLARO 18A

Fonte: revista Veja, ed.2397, p.14-15, publicada em 29/10/2014

O título, que resume bem a ideia do corpo de texto, traz a seguinte frase: “Não deixe
a viagem pra depois”.
Assim, temos aí uma dupla preocupado do anunciante: falar da variedade de serviços
em telecomunicações e vincular este dado ao conceito de praticidade, comodidade, liberdade e afetividade. Ou seja, trata-se de um conjunto de anúncios que pode ser enquadradado
na categoria de publicidade referencial-conceitual.
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Figura 37 – Anúncio CLARO 18B

Fonte: revista Veja, ed. 2397, p.16-17, publicada em 29/10/2014

5.6.2 Análise da Campanha Não Deixe Para Depois

A referida companha propõe ao leitor a ideia de viver o momento presente, de não
desperdiçar tempo, pois a vida não espera, o tempo não para – pensamento que está em
consonância com o slogan “É você quem faz o agora”. As peças CLARO 19 e CLARO 22111 trazem um título indireto que resume a proposta da campanha: “Não deixe a vida pra depois”.
Este título, que também aparece na última página dupla que compõe o anúncio CLARO 18
(CLARO 18E), juntamente que as situações apresentadas pelos corpos de texto e pelas imagens que formam as peças, colocam diante do leitor a categoria semântica “vida” vs. “morte” como a síntese do nível fundamental do percurso gerativo de sentido da campanha.
O corpo de texto que acompanha as peças CLARO 19 e CLARO 22 nos permite perceber como a categoria semântica é posta em funcionamento:

111

Conforme já foi dito anteriormente, essas duas peças são idênticas.
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A vida não espera e nem volta atrás. Por isso, não perca mais tempo, não.
Viva o hoje. Mande uma mensagem para quem você ama, divirta-se com
sua família, reúna os amigos, dê sua opinião para todo mundo ouvir. Faça o
que der vontade. Aproveite a internet 4G mais rápida, o telefone que conecta você ao mundo e TV que tem tudo. Faça valer a pena.

Vê-se, assim, a categoria fórica projetada sobre a categoria semântica de forma que o
termo simples “vida” é euforizado, enquanto o termo simples “morte” é disforizado. O título
“Não deixe a vida pra depois” orienta o leitor no sentido da afirmação do termo “vida” ou, em
outras palavras, negação do termo “morte” (não-morte). Já o corpo de texto indica o percurso
gerativo do sentido em três estágio distintos: (1) o início deste elemento de texto – “A vida não
espera e nem volta atrás”– coloca o leitor diante do termo valorizado negativamente, ao afirmar
a “morte”; (2) o fragmento “Por isso, não perca tempo” propõe a negação do termo “morte” e,
por fim, (3) o restante do corpo texto afirma o termo euforizado “vida” – “Viva o hoje. Mande
uma mensagem para quem você ama, divirta-se com sua família, reúna os amigos, dê sua opinião para todo mundo ouvir. Faça o que der vontade. Aproveite a internet 4G mais rápida, o telefone que conecta você ao mundo e TV que tem tudo. Faça valer a pena” – cabendo ao leitor a
realização completa do percurso proposto, da terceira etapa, através do consumo da marca.
Com isso, a campanha propõe o percurso “morte”  “não-morte”  “vida”.
Figura 38 – Anúncio CLARO 19

Fonte: revista Veja, ed. 2398, p.8-9, publicada em 05/11/2014
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A peça CLARO 18 também está fundamentada na mesma categoria semântica e percurso gerativo de sentido. Contudo, enquanto os anúncios CLARO 19 e CLARO 22 apresentam de forma condensada o conceito da campanha, em CLARO 18 há um desdobramento do
tema em quatro situações distintas que possuem a mesma estrutura lógica. A partir, então,
do estudo das três peças é possível perceber como estão articuladas as propriedades plásticas no que se refere à enunciação da imagem – o que está fundamentado na sobreposição
entre as imagens de cada anúncio, já descrita anteriormente.
Como se pode ver nos anúncios CLARO 18 (e CLARO 18B), CLARO 19 e CLARO 22, a
relação de proporção que existe entre as duas imagens e o quadro da peça publicitária e a
relação de proporção das duas imagens entre si estabelece efeitos enunciativos vinculados
às instâncias de pessoa e espaço. Explicando: a relação entre as dimensões do corpo humano na imagem situada no primeiro plano com as dimensões de altura e largura do quadro do
anúncio indicam um enquadramento em plano médio, conforme já comentado; em paralelo,
a relação entre as dimensões do corpo humano na imagem situada no plano de fundo com
as dimensões do quadro da peça sugerem um enquadramento em plano de conjunto ou
plano geral. Isto quer dizer que, considerando as propriedades plásticas de extensão (altura
e largura) das duas imagens em relação ao leitor, temos uma cena cujo enquadramento indica que ela está mais próxima do leitor, enquanto a outra cena, em função também do enquadramento, está mais distante. Essa relação é ainda mais forte por que a sobreposição
entre as duas imagens reforça a propriedade plástica de profundidade da imagem, fazendo
com que o leitor perceba um afastamento entre elas.
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Figura 39 – Anúncio CLARO 18C

Fonte: revista Veja, ed. 2397, p.18-19, publicada em 29/10/2014

Assim, temos em todos os anúncios as seguintes relações de pessoa e espaço: a figura de discurso do primeiro plano mantém com o leitor, em função de suas qualidades plásticas, uma enunciação enunciativa direta “eu-tu”, que se dá num “aqui” do discurso, ao mesmo tempo em que a figura de segundo plano estabelece com o leitor, em razão de suas propriedades plásticas, uma enunciação enunciva indireta “ele”, que se passa num “lá” no interior do discurso. O quadro a seguir resume tais relações:

Quadro 29 – Os efeitos de sentido enunciativos na Campanha Não Deixe pra Depois

PE

PC

Profundidade

vs.

Superficialidade

Proporções de plano de
conjunto ou plano aberto

vs.

Proporções de
plano geral

Cores saturadas
Lá
Ele
Figura do
1º plano
vida

Fonte: elaboração nossa

vs.
vs.
vs.
vs.

Cores dessaturadas
Aqui
Eu-tu
Figura do
2º plano
morte
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O quadro acima, que apresenta a estruturação dos efeitos enunciativos da campanha
projetados sobre a categoria semântica e e as figuras de discurso. Isso fica mais evidente nas
peças CLARO 19 e CLARO 22 e para a última página dupla da peça CLARO 18 (CLARO 18E),
que têm como título a frase “Não deixe a vida pra depois”. Contudo, considerando a peça
CLARO 18, percebe-se que sua organização narrativa é bem mais complexa: as quatro páginas duplas iniciais – CLARO 18A, CLARO 18B, CLARO 18C e CLARO 18D – representam estágios intermediários dentro de uma estrutura mais ampla, todas também vinculadas à categoria semântica, mas sem trazer no título a palavra ou a ideia “vida”.
Enquanto o título de CLARO 18E diz “Não deixe a vida pra depois”, tendo um caráter
de síntese da categoria fundamental, as páginas duplas anteriores funcionam como etapas
que, ao serem somadas, são equivalentes ao que é dito no estágio final (CLARO 18E): “Não
deixe a viagem pra depois” (CLARO 18A), “Não deixe os amigos pra depois (CLARO 18B),
“Não deixe a diversão pra depois” (CLARO 18C) e “Não deixe o amor pra depois” (CLARO
18D) – ou seja, a soma de “viagem”, “amigos”, “diversão” e “amor” resulta em “vida”. O corpo de texto de CLARO 18E reforça essa relação, como se pode ver a seguir:

A vida não espera nem volta atrás. A Claro tem a internet 4G mais rápida do
mundo, TV que tem tudo e mais um pouco, telefone fixo e celular e está
sempre ao seu lado. Afinal, é você quem faz seus amigos, é você quem faz
suas viagens, é você quem faz o agora. Faça valer a pena.

Assim, todas as quatro etapas do anúncio CLARO 18 – cada uma empregando uma
ideia diferente associada a um tipo de serviço oferecido pela operadora – colocam em circulação a categoria “vida” vs. “morte” e organizam seus elementos plásticos e efeitos enunciativos seguindo o mesmo ordenamento.
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Figura 40 – Anúncio CLARO 18D

Fonte: Revista Veja, Edição 2397 – p. 20-21 – publicada em 29 out 2014

Na figura 33, que nos apresenta a primeira página dupla do anúncio CLARO 18 (CLARO 18A)112, o conceito “Não deixar a vida pra depois” é figurativizado pela ideia da viagem e
tudo que ela envolve – organização, contato com pessoas e produção de memória (fotos).
Neste caso, o não viajar e estar isolado dos amigos está projetado sobre o termo “morte”,
enquanto à “vida” estão vinculadas as ideias de movimentação e organização da viagem e
todas as suas experiências novas. A mulher em primeiro plano está sozinha, no interior de
um ambiente, espécie de sala da sua residência, olhando seu aparelho celular e sorrindo. A
percepção, por parte do leitor, desse local fechado no qual a mulher está é difícil, tornandose um espaço quase imperceptível, em função de estar representado por altas luzes (tons
muito claros) e bem desfocado – nesse espaço, apenas a mulher é vista com facilidade, já
que está em primeiro plano, está nítida e é representada em tons médios. Em uma espécie
de segundo plano da cena temos um ambiente externo, no qual um grupo de quatro pessoas
num carro interage entre si e com a natureza. Esta cena, que está no interior do círculo da
marca Claro, aparenta estar mais distante em função do tipo de enquadramento, conforme
já explicado. Por outro lado, esse espaço é mais claramente percebido pelo leitor em função
112

A etapa CLARO 18A já foi comentada anteriormente.
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de estar representado em tons mais escuros, mais saturados.
A partir do ordenamento plástico da peça, que envolve propriedade tais como nitidez, desfoque, proporções de plano médio, proporções de plano aberto, baixa saturação e
alta saturação de cores, temos as seguintes relações enunciativas: o leitor é posto numa relação direta enunciativa com o ambiente fechado, no qual a mulher do primeiro plano está
isolada daquilo que é positivamente valorizado (a viagem e o momento com os amigos), ao
mesmo tempo em que está em conjunção do ambiente da residência, sozinha, em conjunção com o termo disforizado “morte”. No entanto, sua atitude é aquela indicada pelo título
da peça e pelo conceito da campanha: ela está afirmando o termo “vida”, ao manter contato
com seus amigos via dispositivos móveis, ao receber e/ou comentar em redes sociais as fotografias dos amigos. Dessa forma, o coenunciador está numa relação direta “eu-tu” com o
termo disforizado “morte”, figurativizado num espaço do “aqui” pelo ambiente fechado da
casa, local interno que não permite contato direto com situações agradáveis e pessoas queridas.
A mesma organização plástica é encontrada na etapa CLARO 18B (FIGURA 34): nesta
página dupla, a categoria semântica é figurativizada pela ideia de estar com os amigos, próximo a eles – assim, isolar-se num local fechado, estar em casa, é disforizado, juntamente
com o termo “morte”; ao mesmo tempo, estar em comunhão com os amigos, livre num ambiente externo é euforizado. Conforme em CLARO 18A, o ambiente fechado que representa
a situação disforizada está suavemente insinuado pelos altos tons e falta de nitidez, no qual
está uma mulher deitada olhando um tablet, interagindo na internet com os amigos que
estão distantes – ou seja, a mulher figurativiza a negação do termo “morte”, a atitude de se
opor àquilo que é negativamente valorizado; no interior do círculo da marca Claro, apresentando a mesma configuração de quadro fotográfico e saturação de cores, está a situação
euforizada, figurativizada por dois rapazes no mar, sobre suas pranchas de surf.
Neste caso também encontramos os mesmos efeitos de sentido: o leitor está numa relação direta “eu-tu” com o termo disforizado, que se passa num espaço “aqui” do discurso,
enquanto está numa relação indireta “ele” em relação com àquilo que é valorizado positivamente, o que ocorre num espaço “lá” da relação discursiva. Assim, ao mesmo tempo em que o
coenunciador é posto em contato direto com valores indesejados, socialmente desvalorizados,
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ele é posto em relação de distanciamento com a situação euforizada. No entanto, o leitor é
convidado a romper com a “morte”, com o isolamento e a clausura do ambiente de casa, ao se
deparar com a figurativização da “não-morte”, da atitute ativa de negar a situação desfavorável, através da mulher que acessa a internet, vê e comenta as fotos dos seus amigos.
As etapas CLARO 18C e CLARO 18D e as peças CLARO 19 e CLARO 22 (idêntica à peça
CLARO 19) seguem a mesma organização plástica e os mesmos efeitos de sentido relativos à
enunciação. Enquanto na terceira etapa a figurativização da categoria semântica está na
ideia de se divertir com a família, a quarta etapa traz a ideia da busca e/ou do contato com a
pessoa que se ama; as peças CLARO 19 e CLARO 22 articulam diretamente a categoria semântica de base vinculada projetada sobre a ideia de estar dentro da cidade e estar fora
dela, contemplando o movimento social. Em todos esses casos também temos a relação
direta do coenunciador com o termo valorizado negativamente, enquanto se constitui uma
relação indireta e distante em relação àquilo que é socialmente bem valorizado, sendo que a
negação do termo disforizado é apresentada ao leitor a fim de que ele entre em adesão com
o discurso proposto pela marca.

Figura 41 – Anúncio CLARO 18E

Fonte: revista Veja, ed. 2397, p.22-23, publicada em 29/10/2014

284

Por fim, na etapa final (CLARO 18E), acima, temos, como já comentado, um título que
articula de forma direta a categoria semântica de base. O corpo de texto, também já apresentado, coloca em relevo os diversos serviços oferecido pela operadora, juntamente com a
indicação de algumas situações representas nas etapas anteriores: amigos e viagem. Ou seja,
trata-se de uma síntese dos elementos figurativos que incorporam o termo “vida”, que ao
mesmo tempo cria suas próprias figuras de discurso da catedoria semântica fundamental:
O ambiente fechado da residência – em altos tons e desfocado – figurativiza o isolamento e o termo “morte”, situando-se em relação ao leitor num espaço “aqui” e mantendo
com ele uma relação direta “eu-tu”; no interior do círculo da marca Claro – em tons mais
escuros e nítido – está uma criança que corre afastando-se da câmera, em direção a um foco
de luz, que figurativiza a liberdade, o movimento, a atividade, ou seja, o termo “vida”, mantendo com o coenunciador uma relação indireta “eu-tu” mais distante, num espaço discursivo do “lá”. Obedecendo a mesma estrutura das etapas anteriores temos um casal que olha
um tablet enquanto sorri, encarnando no nível discursivo a negação daquilo que é socialmente desvalorizado, o termo “morte”.
Dessa forma, percebe-se como a campanha coloca em funcionamento as instâncias
enunciativas de pessoa e espaço: temos o leitor numa relação direta enunciva “ele”, que se
passa no espaço “lá” do discurso em relação ao termo euforizado pela organização sensível
do nível fundamental. No que diz respeito à dimensão temporal da enunciação, a relação
entre os planos de expressão e de conteúdo não constitui nenhum semi-simbolismo que
permite falarmos de uma produção de sentido do plano de expressão plástico. No entanto, o
plano de conteúdo, na relação entre verbal e não-verbal, impõe ao leitor a ideia de viver o
tempo presente – como se pode ver nas imagens nítidas e estáticas, que não indicam movimentação, e no slogan “É você quem faz o agora”, convocando o coenunciador para uma
interação que se dá num tempo discursivo do “agora”. Com isso, é possível falarmos numa
enunciação da imagem capaz de produzir um efeito de aproximação intermediária.
A cenografia construída pela comunicação publicitária em análise está fundada na relação entre o interno e o externo, entre o isolamento da residência e a comunhão com as
pessoas queridas e a liberdade ao ar livre. É um ambiente urbano, relativamente confortável
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(embora esteja negativamente valorizado), como se pode ver pela mobília e espaços domésticos sutilmente apresentados, no qual estão as figuras em primeiro plano. Em paralelo, valorizado de maneira positiva, estão os ambientes ao ar livre, tais como: o passei de jipe, a
praia, o parque e a orla de uma área urbana e o ambiente futurista dos filmes de ficção. Trata-se, assim, de uma cenografia cosmopolita, que constrói um ambiente doméstico confortável, ainda que não o valorize socialmente, ao mesmo tempo em que cria a ideia de viver
em liberdade, ao ar livre, fora dos ambientes fechados das residências. Nessa cenografia, a
vida, a liberdade e a comunhão com os entes queridos está lá, está distante, mas pode ser
facilmente acessado, mesmo as pessoas estando isoladas aqui, em lugares fechados, em
suas residências, em ambientes estáticos. Assim, trata-se de uma cenografia que propõe a
liberdade, a busca pela vida, pela experiência intensa em cada momento e que busca incluir
todos nesse contexto, apresentando diversas formas de transpor a morte e o isolamento,
negando essa situação através da conectividade dos serviços da Claro. É, assim, uma marca
que, neste discurso, se constitui pela comunhão, pela interação entre todos.
O processo de constituição do ethos, nesta campanha, apresenta de forma bem definidas as dimensões físicas e psicológicas do fiador do discurso. A própria concepção de vida
baseada no prazer pela viagem, pelo convívio com os amigos, a diversão com a família e a
busca do amor dão-nos a ideia de um ethos jovem, embora maduro em suas relações sociais
e emocionais, que busca o equilíbrio entre a individualidade e a interação social. Trata-se de
um fiador urbano, adaptado às cidades, mas que sabe valorizar o contato com a natureza e a
vida ao ar livre. É um ethos dinâmico, fisicamente ágil e leve, que valoriza a fruição dos pequenos prazeres da vida, que compreende a residência como um ambiente materialmente
confortável, espaçoso e que transita em ambientes sociais mais favorecidos, no qual a prática de esportes radicais e ao ar livre é valorizada. Assim, já que se trata de um processo de
constituição do ethos que nos permite ter uma clara ideia de sua movimentação e condição
física, ao mesmo tempo em que apresenta de forma detalhada seu mundo ético, seu sistema
valores e esterótipos sociais, pode-se falar de um ethos integrado.
O quadro a seguir nos permite ter uma ideia resumida da análise da campanha Não
Deixe a Vida pra Depois:
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Quadro 30 – Resumo da análise da campanha Não Deixe a vida pra depois

TIPOS DE PUBLICIDADE
CONCEITUALREFERENCIAL

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA
APROXIMAÇÃO
INTERMEDIÁRIA

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

INTEGRADO

Fonte: Elaboração nossa

5.7 GRUPO 6: PEÇAS DIVERSAS DA CLARO

As peças analisadas a seguir não configuram uma campanha – em outras palavras,
não apresentam uma unidade conceitual, verbal ou não-verbal –, por isso estão reunidas
nesse último grupo. Embora não se trate de um anunciante varejista, as peças CLARO 1 e
CLARO 14 sugerem uma ação cooperada113 entre a operadora Claro e o fabricante de aparelhos BlackBerry, em CLARO 1, e Apple, em CLARO 14. Já a peça CLARO 15 retoma o serviço
4G Max e o seu reconhecimento como a internet mais rápida do mundo. A seguir há um
quadro que resume a organização desse grupo de peças.

Quadro 31 – Detalhamento de Peças Diversas da Claro

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

CLARO 01
CLARO 14
CLARO 15

uma página direita
uma página direita
página dupla

2323
2352
2371

DATA DA PUBLICAÇÃO
29/05/13
18/12/13
30/04/14

Fonte: Coleta de dados nossa

5.7.1 Pré-análise do grupo Peças Diversas da Claro

Enquanto o anúncio CLARO 15 apresenta as qualidades da Claro e do seu serviço 4G,
as peças CLARO 1 e CLARO 14 colocam em destaque os aparelhos celulares que estão pro113

Segundo Lupetti (2003), campanha cooperada é aquele que tem seus custos divididos entre o fabricante que
tem sua marca veiculada e o vendedor. Geralmente ocorre quando há um lançamento de produto ou quando o
vendedor tem um grande estoque.
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movendo, tendo seu preço de oferta vinculado a um plano da operadora Claro.
No anúncio CLARO 1, apresentado a seguir, o título destaca que a Claro foi a primeira
operadora a trazer para o mercado o serviço de internet 4G e está agora trazendo com exclusividade um aparelho da marca BlackBerry: “A Claro trouxe antes o 4GMax. E também o
novo BlackBerry Z10 preparado para essa tecnologia”. O subtítulo traz informações sobre o
modelo de aparelho: “BlackBerry Z10. Redesenhado, repensado, reinventado. Na cor branca
e com o 4GMax você só encontra na Claro”. Logo abaixo, é possível ver um corpo de texto
organizado em tópicos, que apresenta algumas qualidades técnicas do aparelho e seu preço
se adquirido juntamente com o plano Claro Ilimitado 600. Junto à marca, no final, temos o
slogan: “Compartilhe cada momento”, como se pode ver abaixo:

Figura 42 – Anúncio CLARO 1

Fonte: revista Veja, ed. 2323, p.25, publicada em 29/05/2013

Temos, então, nesse anúncio, dois objetivos: (1) promover a oferta de um determinado aparelho juntamente com o um plano da operadora – daí a descrição técnica do celular
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e as informações sobre o plano –, ao mesmo tempo em que há a intenção em promover a
marca através da oferta de um produto reconhecido pela sua qualidade, que só será encontrado na Claro, que foi também a primeira operadora a oferecer aos brasileiros a tecnologia
4G. Com isso, pode-se afirmar que se trata de um anúncio do tipo referencial-conceitual.

Figura 43 – Anúncio CLARO 14

Fonte: revista Veja, ed. 2352, p.105, publicada em 18/12/2013

O mesmo ocorre no anúncio CLARO 14. Nessa peça, vemos em grande destaque a
oferta do celular IPhone 5s junto com o plano Claro Online 5GB. O título, que faz um paralelo
entre as qualidades do aparelho celular e a internet móvel da Claro afirma o seguinte:
“IPhone 5s. Tão indispensável quanto a melhor internet móvel do Brasil.”. Logo abaixo do
título está o aparelho branco em uma espécie de fundo infinito também branco. Abaixo do
aparelho vemos o preço, se adquirido com o referido plano da operado e algumas características técnicas do plano Claro Online 5GB. No terço inferior do anúncio, do lado esquerdo e
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em letras brancas, há o texto já empregado em outras peças: “Internet na Claro é outra coisa”, ao lado da marca do serviço 4GMax e da marca gráfica da Claro.
Mais uma vez, vemos os mesmos objetivos de comunicação: (1) promover uma venda que vincula a oferta de um aparelho celular e um plano da operadora, juntamente (2) a
intenção de agregar valor à marca, neste caso, através de dois recursos: (1) associar as qualidades reconhecidas dos aparelhos da Apple ao serviço de internet móvel da Claro – ao utilizar no título a expressão “Tão indispensável quanto *...+” – e ao reforçar a informação de que
a Claro tem a melhor internet móvel do mundo, de acordo com pesquisas divulgadas nos
meios de comunicação. Dessa forma, trata-se, também, de uma peça do tipo referencialconceitual.
Por outro lado, a peça CLARO 15 não traz qualquer oferta de produto; ela informa o leitor a respeito da avaliação divulgada no site exame.com, que afirma ser o serviço 4G da Claro
o mais rápido do mundo. Apesar de falar de uma qualidade do produto, esse anúncio coloca
no centro das atenções os critérios da pesquisa e demais fatores técnicos envolvidos – resume
a afirmar que a Claro tem a internet móvel mais rápida do mundo. Na página esquerda da peça, vemos um gráfico em três dimensões que apresenta a Claro como a operadora campeã,
vencendo de uma disputa. Na página direita, há um aparelho celular com a inscrição “4GMax”
em sua tela, ao lado do texto “é outra coisa”; daí a leitura “4GMax é outra coisa”. Na mesma
página, vemos três balões com as seguintes informações: “O mais rápido do mundo”, “sem
custo extra” e “para todos”. Ou seja, por mais que se trate de uma informação resultante de
pesquisa técnica, os fatores objetivos que indicam o resultado da pesquisa não são postos em
circulação. Trata-se de uma comunicação que visa agregar à marca a ideia de melhor desempenho, vencedora no critério velocidade, posicionando a Claro diante de suas concorrentes e
leitores – percebe-se, com isso, que se trata de uma comunicação conceitual.

5.7.2 Análise do grupo Peças Diversas da Claro

Considerando a peça CLARO 1, percebe-se o mesmo conceito já colocado em circulação: trata-se do tema da corrida, da disputa pelo primeiro lugar no mercado, por oferecer

290

algo ao consumidor antes das outras operadoras. Dessa vez, fazendo referência ao fato de já
ter sido a primeira operadora a colocar no mercado o serviço de internet móvel 4G, a Claro
informa que foi a primeira operadora a oferecer aos consumidores um aparelho da conceituada marca BlackBerry com tecnologia 4G. Ou seja, mais uma vez a Claro chega na frente;
mais uma vez temos a categoria semântica de base “vitória” vs. “derrota” realizando o percurso “derrota”  “não-derrota”  “vitória”.
Embora em CLARO 1 a imagem do aparelho celular tenha mais um valor denotativo –
ou seja, tem a função de dar uma descrição visual do aparelho que é descrito pelo texto verbal, ainda assim é possível encontrarmos as propriedades plásticas do anúncio produzindo
efeitos de sentido. Ao observarmos a peça, percebemos que há no fundo vermelho sobre o
qual estão dispostos os textos verbais e a imagem do telefone, uma organização concêntrica
que parte de um ponto central (centralidade) mais iluminado em direção a uma região periférica escurecida (marginalidade). Esse núcleo luminoso está situado na região do espaço em
que está a imagem dos dois celulares, um virado de frente para o leitor e o outro virado de
fundo. O aparelho da BleckBerry, que chegou primeiro ao mercado trazido pela Claro, figurativiza a realização, a conquista do primeiro lugar da disputa. Como ocorre com aqueles realizam a conquista do primeiro lugar, foi dado ao aparelho o lugar de destaque pela organização da iluminação do espaço – o efeito de luz direcionada ao telefone faz com que ele se
projete em direção ao leitor, faz com que ele seja destacado. Assim, a luz produzir um efeito
de realce do celular, colocando-o em relação direta com o coenunciador, num espaço mais
próximo do discurso.
Da mesma maneira que na Campanha 4GMax – o 4G Mais Rápido, temos o tema da
corrida, da disputa pelo primeiro lugar, que apresenta no plano do conteúdo apenas o vencedor, o que chegou primeiro, o mais veloz, ficando os perdedores (neste caso, as outras
operadoras e aparelhos menos exclusivos) subentendidos na zona de sombra o espaço do
anúncio. Ou seja, temos a projeção da categoria semântica sobre propriedade plástica luminosidade, como se pode ver a seguir:
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Quadro 32 – Os efeitos de sentido enunciativos da peça CLARO 01.

Superficialidade

vs.

Profundidade

Luminosidade

vs.

Obscuridade

Centralidade
Aqui
Eu-tu
Vitória
BackBerry Z10

vs.
vs.
vs.
vs.

Marginalidade
Lá
Ele
Derrota
Os outros

PE

PC

Fonte: elaboração nossa

Temos, então, a propriedade plástica luminosidade organizando-se de acordo com a
categoria semântica, de modo que, o aparelho telefônico – figura de discurso vinculada à
conquista –, está associada à luminosidade e à centralidade, enquanto os demais concorrentes (neste caso, perdedores e anônimos) estão associados à área de sombra e à marginalidade. Assim, o leitor está em relação direta “eu-tu” num espaço “aqui” do discurso em relação
ao termo euforizado, enquanto estabelece uma interação indireta “ele” num espaço do “lá”
com o termo disforizado. Como não há uma temporalidade própria do plano de expressão –
ou seja, que resulte de um semi-simbolismo que tenha efeitos enunciativos da instância do
tempo – a própria nitidez do plano de conteúdo e a estaticidade dos elementos garante uma
ideia de tempo presente. Daí, podemos situar o efeito enunciativo da imagem como sendo
de aproximação máxima.
Ao observarmos a peça CLARO 14, percebemos em seu título o paralelismo feito entre o aparelho IPhone 5s, reconhecido pelo sua qualidade e design diferenciados, e a internet móvel da Claro – a intenção é agregar ao serviço da Claro a reconhecida qualidade dos
aparelhos da marca Apple. Vê-se, com isso, que a internet móvel e o celular IPhone 5s são
situados como elementos indispensáveis à vida. Ou seja, estar conectado em qualquer lugar,
em qualquer momento e possuir um aparelho sofisticado é indispensável – em outras palavras, poder estar acessível aos outros e poder contatar os outros é indispensável. Enfim, o
que está me jogo aí é a relação que o indivíduo mantém com o grupo, com os outros – temos, assim, em funcionamento a categoria semântica “individualidade” vs. “alteridade”, que
realiza o percurso “identidade”  “não identidade”  “alteridade”.
Da mesma maneira que ocorre com a peça CLARO 1, a categoria plástica luminosida-
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de, organizada de forma concêntrica no plano de fundo do quadro do anúncio – o que já
coloca em funcionamento a categoria topológica “central” vs. ‘marginal” – está projetada
sobre a categoria semântica de base, produzindo os mesmos efeitos de sentidos próprios da
aproximação e do afastamento que se dá pelo uso da iluminação, como se pode ver no quadro a seguir:

Quadro 33 – Os efeitos de sentido enunciativos da peça CLARO 14

Superficialidade

vs.

Profundidade

Luminosidade

vs.

Obscuridade

Centralidade
Aqui
Eu-tu
Alteridade
IPhone 5s

vs.
vs.
vs.
vs.

Marginalidade
Lá
Ele
Individualidade
Os outros

PE

PC

Fonte: elaboração nossa

Nessa peça, o leitor também interage de forma direta numa relação “eu-tu” com o
celular, que figurativiza o termo euforizado “alteridade”, mantendo uma relação que se dá
num espaço discursivo “aqui”, enquanto interage com o termo disforizado de forma indireta
numa relação “ele”, que ocorre num espaço “lá” do discurso. Considerando a instância de
tempo da enunciação, o plano de conteúdo constituí um tempo discursivo do “agora”, o que
indica uma relação enunciativa de aproximação máxima por conta das imagens do anúncio.
Ao analisarmos a peça CLARO 15, a seguir, vemos ressurgir o tema “vitória” vs. “derrota”, que também aparece na peça CLARO 01 e é a base da Campanha 4GMax – o 4G Mais Rápido. Aqui neste anúncio também é retomado o serviço 4GMax e o resultado da pesquisa que
coloca a Claro como a operadora com a melhor internet móvel do mundo. Na parte superior
da página esquerda, temos três textos que, segundo o anúncio, são declarações de veículos de
imprensa: “A companhia que oferece a maior velocidade no mundo todo é a brasileira Claro”,
do site exame.com, “A conexão 4G mais rápida do mundo está aqui no nosso país: é da Claro”,
do MobileXpert e “a rede 4G da Claro no Brasil é a mais rápida do mundo”, do O Globo.
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Figura 44 – Anúncio CLARO 15

Fonte: Revista Veja, Edição 2371 – p. 6-7 – publicada em 30 abr 2014

Logo abaixo desses textos temos um gráfico tridimensional de barras verticais que situa a Claro como a empresa que possui a internet mais rápida do mundo. Na coluna da Claro, posicionada na extrema direita, vemos uma medalha de primeiro lugar, reforçando a
ideia de uma empresa vitoriosa. Observando o gráfico de três dimensões, vemos que o efeito de perspectiva utilizado deixa em primeiro plano, mais próximo do leitor, justamente a
marca Claro. Assim, temos, em função da propriedade plástica da perspectiva, uma relação
direta com a Claro e uma relação bem distante com o pior colocado mostrado: a segunda
melhor operadora brasileira, que ocupa a trigésima segunda colocação no ranking da referida pesquisa.
Na página direita da peça CLARO 15, temos o mesmo efeito plástico de luminosidade
que situa a Claro no centro das atenções ao colocar sobre a área mais iluminada a imagem
de um celular com o texto “4GMax é outra coisa”. Um efeito de volume tridimensional dado
à tipologia deste texto dá a impressão que ele se aproxima, que o texto vem na direção do
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leitor – ou seja, a propriedade plástica da perspectiva produz esse efeito de aproximação, de
relação direta com o coenunciador. Além disso, outro dado é significativo: o conjunto formado pelo celular e o texto em três dimensões da página direita está construído como se o
leitor estivesse num plano mais abaixo da estrutura que compõe a imagem – isso quer dizer
que o ângulo de tomada da cena está numa inclina em relação à superfície de captação da
imagem caracterizando um plano contrapicado. Resulta daí uma posição de dominação e
superioridade do texto em relação ao coenunciador. As relações enunciativas estão resumidas no quadro a seguir:

Quadro 34 – Os efeitos de sentido enunciativos da peça CLARO 15

Superficialidade

vs.

Profundidade

Luminosidade

vs.

Obscuridade

Centralidade
Aqui
Eu-tu
Vitória
4GMax/Claro

vs.
vs.
vs.
vs.

Marginalidade
Lá
Ele
Derrota
Outros concorrentes

PE

PC

Fonte: elaboração nossa

Ainda que sejam peças distintas, os três anúncios em análise promovem uma relação
direta com o termo euforizado convocando o leitor para uma relação direta “eu-tu”, que se
passa num espaço do “aqui” e num tempo discursivo do “agora”, o que faz com que a configuração plástica desses três anúncios promova um efeito enunciativo de aproximação máxima.
Considerar uma cenografia única para este conjunto de peças é tarefa complicada,
pois, conforme já foi explicado, este grupo não constitui uma campanha – e, por isso, não
possui uma unidade de coerência a não ser o direcionamento dado pela lógica da marca, que
é sempre mais ampla que um tema de campanha. Entretanto, observando as peças CLARO 1
e CLARO 15, vê-se que a categoria semântica mobilizada é aquela da campanha 4GMax – o
4G Mais Rápido (grupo 04 deste capítulo) – “vitória vs. “derrota” – , o que suscita a mesma
cenografia, marcada pelo ambiente dos esportes que envolvem desempenho tecnológico e
habilidades humanas, ao mesmo tempo que impõe o mundo ético da disputa objetiva como
critério de reconhecimento e valorização do outro – assim, da mesma forma que análise do
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grupo 4, temos aqui uma cenografia que institui um efeito de marca que se dá pela exclusão.
Por outro lado, ao pensarmos no anúncio CLARO 14, vemos que entra em funcionamento a categoria semântica “identidade” vs. “alteridade”, com uma configuração sensível
que projeta sobre o termo “alteridade” uma valorização positiva em função de uma cultura
da conectividade e da interação contínua via redes sociais e internet em geral, assim como
se viu na análise da campanha Claro Online (grupo 1 deste capítulo). Com isso, temos a configuração de uma cenografia em que a interação e a comunhão é valorizada e caracteriza um
dos principais valores da própria marca, que adquire sentido pela convoca de todos ao processo de partilha de experiências e interação pelo consumo dos produtos da marca, o que
situa a cenografia e marca como sendo de comunhão.
Da mesma maneira que a categoria semântica e as figuras de discurso dão forma à
cenografia, esta, aliada às duas primeiras, constitui o processo do ethos. Assim, as peças
CLARO 1 e CLARO 14 dão vida a um fiador igual àquele encontrado na campanha 4GMax – o
4G Mais Rápido (grupo 4 deste capítulo), que se define fisicamente pela leveza e rapidez
próprias de um esportista e que, por outro lado, tem seus valores pautados pela lógica da
competitividade, valorizando somente o desempenho e os resultados. Embora seja possível
delinear as características físicas desses fiadores, ainda assim, tais elementos demonstram
de forma pouco clara o processo de constituição do ethos, demandando recurso aos estereótipos sociais vinculados; considerando, por outro lado, que o processo de ethos é bem
definido em termos morais, trata-se de um ethos do tipo psicológico.
Já a peça CLARO 15, que se vincula pelo mesmo mecanismo à cenografia e ao processo de engendramento do ethos de acordo com a campanha de Lançamento Claro Online
(grupo 1 deste capítulo), constitui em seu discurso um fiador jovem, urbano e moderno, que
busca a integração com amigos e seguidores e valoriza o “estar sempre conectado” como
um critério definidor da sua realidade – da mesma forma, como se tem um definição muito
vaga de suas qualidades físicas, mas bem precisa em relação a seus aspectos morais, fala-se
de um ethos psicológico.
O quadro a seguir resume a análise do grupo Peças Diversas:
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Quadro 35 – Resumo da análise do grupo Peças Diversas da Claro

ANÚNCIO
CLARO 1
CLARO 14
CLARO 15

TIPOS DE PUBLICIDADE
CONCEITUALREFERENCIAL
CONCEITUALREFERENCIAL
CONCEITUAL

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA
APROXIMAÇÃO INTERMEDIÁRIA
APROXIMAÇÃO
MÁXIMA
APROXIMAÇÃO
MÁXIMA

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

Marcas de

Ethos

EXCLUSÃO

PSICOLÓGICO

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

PSICOLÓGICO

Marcas de

Ethos

EXCLUSÃO

PSICOLÓGICO

Fonte: Elaboração nossa

5.8 PERFIL DA MARCA CLARO

Nesse período de dois anos, que cobre 2013 e 2014, a operadora Claro trabalhou
com 22 inserções na revista Veja, as quais foram organizadas, em função da análise, em seis
grupos – cinco que mantém uma unidade temática, integrando uma campanha publicitária,
e um grupo que agrega anúncios aparentemente não integrados em nenhuma campanha,
embora guardem vinculações com aquilo que foi comunicado nos demais grupos.
Com relação ao tipo de publicidade, de todo o material estudado, apenas o grupo 2,
formado por três inserções idênticas, foi classificado como publicidade conceitual, sendo
que os demais grupos (19 anúncios) foram avaliados como publicidade conceitualreferencial – assim, 86,36% do material é classificado como referencial-conceitual, enquanto
o restante, 13,64%, é classificado como publicidade conceitual. Isso indica que a operadora
Claro acredita que, ainda que seja fundamental agregar valor à marca, isso deve ser feito em
paralelo à apresentação de elementos objetivos, que permitam o leitor comparar concorrentes ao mesmo tempo em que constrói uma relação com a marca da operadora.
As relações enunciativas articuladas pelas imagens das peças variam consideravelmente. 40,93% dos anúncios (grupos 1 e 2) se caracterizam por promoverem um efeito de
sentido enunciativo de afastamento intermediário; 45,45% das peças (grupos 3, 4 e 5) promovem um efeito enunciativo de aproximação intermediária; e 13,62% dos anúncios (grupo
6) impõem ao leitor uma relação enunciativa de aproximação máxima.
A cenografia constituídas pelo material estudado está dividida da seguinte forma:
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59,1% das peças (grupos 1, 3 e 5 e a peça CLARO 14) promove uma ideia de marca que busca
a formação de subgrupos sociais vinculados pela comunhão, pela ideia de união do coletivo,
que se fortalece e ganha sentido à medida que agrega mais indivíduos; 40,90% dos anúncios
(grupos 2 e 4 e as peças CLARO 1 e CLARO 15) opera seu sentido de marca a partir da ideia
de exclusão, garantindo seu sentido e sua força à medida que o que une os indivíduos se
baseia num conceito de exclusividade, de disputa de espaço no qual não há lugar para todos.
Ainda que a cenografia das campanhas da Claro varie entre as duas categorias citadas, percebe-se que há uma estabilidade, sobretudo em relação ao mundo ético da marca: o espaço
urbano, a ambiência da cidades grandes cidades une as cenografias da Claro; a rapidez, a
velocidade e a agilidade caracterizam esse espaço, a valorização da convivência, ainda que
virtual, é presente em quase todos os sistemas éticos apresentados, a conectividade, a exposição social, a fruição dos pequenos prazeres da vida e a valorização do presente são traços
marcantes do mundo da Claro.
O ethos discursivo da Claro, nessas campanhas, ainda que seja nos casos em que ele
é classificado como um ethos psicológico (como é o caso do grupo 4 e das peças CLARO 1,
CLARO 14 e CLARO 15), há a insinuação, de modo impreciso, de caracteres físicos. Na maioria dos casos (em 68,20%, o que inclui os grupos 1, 2, 3 e 5), trata-se de um processo de
ethos que apresenta de modo bem preciso os aspectos físicos e morais do fiador da Claro.
Assim, a operadora constrói um fiador jovem, moderno, habitante das grandes cidades, que
se mostra ágil e dinâmico, que tem interesse experiência no coletivo, com seus amigos e
familiares, e que prioriza a conectividade como valor contemporâneo da realidade.
Por fim, é importante destacar que, independentemente do conceito de comunicação das campanhas e das categorias semânticas de base postas em funcionamento, a ideia
de que a Claro tem a internet mais rápida do mundo esteve presente em todas as campanhas, com maior ou menor intensidade. Por dois anos, os temas de campanha e a semântica
fundamental das peças, de um modo ou de outro, passou pelo desempenho da Claro diante
das suas concorrentes em relação ao serviço de internet móvel 4G, estabelecendo uma ideia
de empresa campeã, melhor entre todas as concorrentes brasileiras.
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6 FAMÍLIA E COLABORATIVISMO: O CASO DA MARCA OI

Dentro das 55 edições da revista Veja analisadas, encontramos apenas 3 inserções da
operadora Oi, as quais não têm uma organização formal ou coerência em relação ao conceito de comunicação que permita identificar o conjunto como anúncios integrantes de uma
campanha publicitária única. Na verdade, o que se tem é um grupo de 3 peças publicadas,
todas compostas por uma página direita, com um significativo intervalo de tempo entre elas.
O quadro a seguir resume a organização das peças:
Quadro 36 – Detalhamento dos anúncios da marca Oi

GRUPO

TEMA

campanha

assunto

1

Peças diversas da Oi

QUANT. DE
PEÇAS
3

QUANT. DE
PÁGINAS
0

EDIÇÕES DAS
INSERÇÕES
2313, 2320 e 2333

Fonte: Coleta de dados nossa

6.1 BREVE HISTÓRICO DA MARCA OI

Em 1998, já atuando em 64% do território nacional, surgiu a empresa de telefonia fixa Telemar – uma das empresas resultantes do processo de privatização do sistema Telebrás. A fim de centralizar suas estratégias de ação no mercado de telecomunicações, em
2001, a holding Telemar unificou as operadoras de suas 16 empresas controladas, presentes
nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Assim, em 2002, surgiu a Oi, que finalizaria o ano já
com 1,4 milhão de clientes (OI, 2015).
A Oi é a única operadora de telefonia móvel com capital totalmente nacional e foi a
primeira empresa do setor a oferecer a convergência dos serviços de telefonia celular, telefonia fixa, internet móvel e banda larga no País (OI, 2015). Atualmente, a operadora ocupa o
terceiro lugar em participação de mercado no segmento de telefonia móvel, com 18% dos
acessos em operação114.
114

Segundo informações de abril de 2015, do Portal de Dados da Anatel. Disponível em: <http://www.anatel.
gov.br/dados/index.php?option=com_content&view=article&id=270>. Acessado em: 23 jun. 2015.
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6.2 GRUPO 1: PEÇAS DIVERSAS DA OI

Conforme já explicitado, o material de estudo da Oi é composto por 3 peças que não
configuram uma campanha publicitária. A peça OI 1, com intenção claramente institucional,
tem por objetivo informar que a operadora é responsável pelos serviços de telecomunicações na Estação Antártica Comandante Ferraz – base brasileira localizada no continente antártico com fins militares e científicos. Já as peças OI 2 e OI 3 articulam dois tipos de objetivos: (1) agregar valor à marca e (2) apresentar ofertas de aparelhos celulares em conjunto
com planos de uso da operadora.
A seguir, apresentamos um quadro com o detalhamento do conjunto das peças:

Quadro 37 – Detalhamento do grupo Peças Diversas da Oi

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

OI 1
OI 2
OI 3

uma página ímpar
uma página ímpar
uma página ímpar

2313
2320
2333

DATA DA PUBLICAÇÃO
20/03/13
08/05/13
07/08/14

Fonte: Coleta de dados nossa

6.2.1 Pré-análise de peças diversas da OI

A peça OI 1 busca agregar valor à marca ao informar que os recursos de telecomunicações disponíveis para os militares e pesquisadores da Base Antártica Comandante Ferraz
foram instalados por ela. Sobre um fundo verde, que apresenta estrutura plástica concêntrica, em que a parte central está mais iluminada e as zonas marginais estão mais escuras, vemos um título no terço superior do espaço, trazendo logo abaixo um subtítulo. Um pouco
abaixo do centro, vê-se uma fotografia, com forte valor denotativo, colocada sobre o mesmo
fundo verde, mostrando em plano de conjunto as instalações da Oi na referida base. Abaixo
da imagem um corpo de texto traz maiores informações sobre o trabalho da Oi no continente gelado.
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Para além de informar que os pesquisadores e militares da base agora têm à sua disposição serviços de telecomunicação, é clara a intenção de agregar valor à marca, como se
pode ver no título a seguir: “A Oi leva para a Antártica algo muito mais importante que tecnologia e infraestrutura. Calor humano”, o que é reforçado e explicado pelo subtítulo: “A Oi
foi até a Antártica para garantir que todos se comuniquem com a Marinha do Brasil, com os
centros de pesquisa e também com as suas famílias”. Ou seja, o texto apresenta a situação
como um feito histórico promovido pela operadora de telefonia, realçando não apenas as
facilidades técnicas, mas o aspecto humano envolvido, quando destaca que o isolamento
não será mais uma característica do trabalho na base e que pesquisadores e militares poderão fazer contato com suas famílias – com isso, tem-se um anúncio do tipo conceitual.

Figura 45 – Anúncio OI 1

Fonte: revista Veja, ed. 2323, p.133, publicada em 20/03/2013
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Os anúncios OI 2 e OI 3115 têm uma unidade temática, embora não se possa afirmar
que formem uma campanha – os elementos formais variam consideravelmente e há um intervalo de tempo de um ano e três meses entre uma inserção e a outra. Enquanto na peça
OI 2 é apresentado ao leitor um grupo familiar caracterizado como super-heróis, cada um
portando um aparelho celular, para informar sobre a possibilidade de o cliente ter um smartphone de graça no plano Oi Família, no anúncio OI 3, há apenas a informação de que o aparelho pode sair de graça se o cliente migrar para a operadora Oi.

Figura 46 – Anúncio OI 2

Fonte: revista Veja, ed. 2320, p.44, publicada em 08/05/2013

Com a imagem da família de super-heróis portando os aparelhos da Oi, vê-se que há
115

ANEXO A.
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uma clara intenção institucional. Em paralelo, a peça informa que o aparelho celular pode
sair de graça, se adquirido no plano Oi Família, como se pode ver a partir do seguinte título
indireto: “Conheça uma superoferta da Oi. Smartphones que podem até sair de graça”. Com
esse título, a curiosidade do leitor é despertada para que ele siga acompanhando maiores
informações no corpo de texto, localizado na lateral esquerda do anúncio, um pouco abaixo
do centro – nele, o leitor encontra informações técnicas do plano, organizadas de maneira
objetiva, em tópicos. Dessa forma, percebe-se que há dois objetivos na referida comunicação: (1) promover valores positivos em relação à marca Oi e (2) informar uma promoção em
que o consumidor pode até ganhar um aparelho celular. Dessa forma, a peça em questão é
enquadrada como referencial-conceitual.
No caso da peça OI 3, vê-se um título no terço superior, bem próximo à marca gráfica
da operadora. No centro, levemente deslocada para a esquerda, está uma fotografia de diversos celulares enfileirados. Ao lado da imagem há um corpo de texto que informa o modelo que o consumidor receberá gratuitamente, se adquirir um plano Oi 250 smartphone. Logo
abaixo da imagem, há um corpo de texto informando detalhes do plano e convidando o leitor a mudar para a operado Oi. O título da peça deixa clara intenção de informar sobre uma
promoção e, com isso, angariar de novas adesões: “Seu smartphone pode até sair de graça.
É só trazer seu número para a Oi. Trata-se, assim, de um anúncio puramente referencial, já
que objetiva promover vendas e informar sobre questões técnicas e objetivas de produtos,
serviços e promoções.

6.2.2 Análise de peças diversas da OI

Conforme assinalado, a peça OI 1 objetiva agregar valores à marca da operadora. A
fim de atingir esse intuito, a peça reforça o compromisso da empresa em promover a união
e reduzir o isolamento de militares e pesquisadores, através da comunicação em seus diversos meios: serviços de transmissão de voz, de dados, acesso à internet, telefonia fixa e televisão. Com todo o esforço da Oi, as pessoas que atuam na Base Antártica Comandante Fer-
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raz receberão “calor humano”. Como se vê, o que está em jogo é a questão do contato, da
integração interpessoal e o isolamento, que interfere na qualidade do trabalho e no contato
com entes queridos, em relação àqueles que trabalham em ambientes remotos e de difícil
acesso. Para combater o isolamento – negativamente valorizado nesse caso –, a Oi se esforça para implementar serviços de telecomunicações numa região que possui condições climática significativamente desfavoráveis tanto para as pessoas quanto para os equipamentos.
Ou seja, o que está no nível fundamental deste anúncio é a categoria semântica “identidade” vs. “alteridade”: a relação da individualidade com a coletividade, com o grupo, sendo
que o percurso realizado pela peça é “identidade”  “não-identidade”  “alteridade”.
A imagem apresentada sobre o fundo verde dá a ver as instalações da Oi acabadas,
prontas para entrar em operação – em outras palavras, a imagem coloca o leitor em contato
direto com o termo euforizado “alteridade”, resultado do esforço da Oi (a negação do termo
identidade). No centro do espaço da imagem, temos o termo euforizado em contato direto
com o leitor, mas, por outro lado, para além do quadro fotográfico, o espaço extracampo –
ou seja, o espaço não mostrado na imagem –, figurativiza o termo “identidade”, que nesse
caso é o isolamento, a dificuldade de contato com o coletivo. Assim, o que é dado a ver ao
coenunciador – o campo fotográfico - está projetado sobre o termo “alteridade”, enquanto o
que não é dado a ver ao coenunciador – o extracampo fotográfico – é projetado sobre o
termo “identidade”. Além disso, como efeito de sentido resultante, temos a projeção das
relações enunciativas de pessoa e tempo aí presentes, conforme o quadro a seguir:

Quadro 38 – Os efeitos de sentido enunciativos da peça OI 1

Campo

vs.

exterioridade

Luminosidade

Extracampo
Interioridade

vs.

Obscuridade

PE
Centralidade

PC

Aqui
Eu-tu
Alteridade
Instalações da Oi

Fonte: elaboração nossa

vs.

vs.
vs.
vs.

Marginalidade
Lá
Ele
Identidade
O ambiente antártico
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Assim, o espaço da imagem – área do campo fotográfico plasticamente delimitada
pelas dimensões em termos de verticalidade e horizontalidade – aproxima o leitor do termo
“alteridade”, estabelecendo com ele uma relação direta “eu-tu”, que se dá num espaço
“aqui” do discurso, enquanto o espaço exterior a imagem – área do extracampo plasticamente delimitada como tudo que está fora do quadro, para além das suas dimensões em
termos de verticalidade e horizontalidade, sua exterioridade – mantém o leitor num interação indireta “ele” com o termo “identidade”, num espaço “lá” do discurso. A temporalidade,
nesse caso, fixa um “agora” ligado ao último estágio do percurso: a afirmação da “alteridade”. A imagem fotográfica já impõe um “isto foi”, um momento pretérito, ao mesmo tempo,
o texto verbal, que também situa a ação num tempo passado, por algumas inflexões verbais
dá um efeito de presentificação, como se pode ver no título: “A Oi leva para a Antártica algo
muito mais importante que tecnologia e infraestrutura. Calor humano” O tempo verbal em
“A Oi leva*...+” é um exemplo de efeito de sentido que aproxima o fato narrado do presente.
Com isso, podemos afirmar a peça em análise promove uma interação direta e próxima em
relação ao termo euforizado, ao mesmo tempo que cria um tempo discursivo do “agora” –
assim, temos uma enunciação de aproximação máxima.
A peça OI 2 tem, por outro lado, possui, como já dito, dois objetivos – um institucional e outro de venda –, o que a torna bem diferente do anúncio anteriormente estudado. Na
peça OI 2, temos um grupo familiar formado por pai, mãe e um casal de filhos, caracterizado
como uma família de super-heróis, portando aparelhos celulares, que são apresentados ao
leitor de forma destacada. No título, há a reiteração da ideia do super-herói com o uso do
termo “superoferta”: “Conheça uma superoferta da Oi. Smarthphones que podem até sair
de graça”. A ideia de família, e o que justifica a escolha de um grupo familiar de heróis, é
evidenciada no corpo de texto que está na lateral esquerda da peça, na metade inferior do
espaço, como se pode ver neste fragmento do texto: “Oi Família smarthphone com tudo
ilimitado *...+”. Ou seja, o plano Oi Família transforma o grupo familiar em verdadeiros heróis, pois agrega poderes ilimitados a pessoas “normais”, ampliando sua capacidade, transformando-as em heróis.
Percebe-se, com isso, que a categoria semântica de base neste caso é “limitado” vs.
“ilimitado”, sendo que o anúncio realiza o percurso “limitado”  “não-limitado”  “ilimita-

305

do”. Assim, o grupo familiar que se encontra em disjunção com os planos Oi Família estão
em situação socialmente desfavorável: não têm telefone grátis, não têm ligações para Oi e
fixo ilimitadas e não têm internet para celular e Wifi ilimitados – em outras palavras, é uma
situação desprovida de poderes, que afirma o termo “limitado”. Então, a Oi propõe ao leitor
conhecer uma oferta que não é comum; é uma “superoferta” que ainda pode disponibilizar
smarthphones de graça – assim, a comunicação nega a situação desconfortável de não se ter
um bom plano de celular para a família: nega, então, o termo “limitado”. Dessa forma, o
anúncio coloca em destaque o estágio da negação do termo disforizado “limitado”, deixando
para o leitor a afirmação do termo “ilimitado”, sugerindo que ele adquira um dos planos Oi
Família.
A relação enunciativa existente nessa peça não é dada pelos elementos plásticos da
imagem, mas pelo plano de conteúdo: o olhar fixo das figuras humanas da imagem em direção ao leitor o situam numa relação direta “eu-tu” com o termo euforizado, que se dá mesmo dentro do plano de conteúdo, embora esteja na imagem. Não há, considerando a instância de pessoa, semi-simbolismo plástico constituindo efeitos de enunciação espaciais – embora haja relações de proporção e perspectiva linear que indiquem a aproximação significativa do aparelho celular, que figurativiza o termo “ilimitado”, na mão do pai em relação ao
leitor (o telefone é quase do tamanho do tronco do corpo humano), não há estruturas plásticas que vinculem o outro termo da relação ao espaço do “lá”. Quanto à instância de tempo, pode-se falar de um tempo discursivo do “agora” dado pela nitidez da imagem.
Ou seja, a orientação enunciativa da peça OI 2 não se dá a partir de uma significação
do plano de expressão, mas pelo próprio plano de conteúdo – por suas figuras de linguagem
e alguns efeitos que são comuns a todas as imagens, não apenas a esta. Em outras palavras,
a questão do olhar das figuras humanas, que garante a sensação de relação direta com o
leitor, a proporção que dá sentido de aproximação entre o leitor e o aparelho celular e a
nitidez da imagem garantem efeitos de interação, de estaticidade, não são exclusivos dessa
imagem.
A peça OI 3 apresenta um título no terço superior do anúncio. Logo abaixo, muito
próximo ao centro da imagem, vê-se a fotografia de vários celulares enfileirados, conforme
já descrevemos anteriormente. Um corpo de texto, no terço inferior do anúncio, diz: “Com
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os planos Oi Smartphone, você tem internet no celular, torpedos e ligações locais para Oi e
Oi Fixo. Tudo ilimitado e mais um serviço grátis: DDD ou Acumule Minutos. Mude pra Oi e
aproveite”. A partir desse texto, percebe-se que, nesse caso, está em questão a mesma categoria semântica da peça OI 2: “limitado” vs. “ilimitado” – se você está em disjunção com a
Oi, você não tem um plano ilimitado, mas, se você trouxer seu número para Oi, você terá um
plano “tudo ilimitado”, como diz o texto. Claro que aqui não há os super-heróis, mas a categoria de base é a mesma, e a peça realiza o mesmo percurso: “limitado”  “não-limitado”
 “ilimitado”. O estágio do percurso representado pela peça também é o mesmo: a negação do termo disforizado, que deixa para o leitor a tarefa de realizar o percurso completo
até a afirmação do termo euforizado.
A imagem dos aparelhos, com forte valor denotativo, coloca o leitor em contato direto com a figurativização do texto “ilimitado” – o celular que se pode ganhar, caso o cliente
contrate o plano Oi 250 Smartphone. No entanto, como não há um ordenamento entre propriedades plásticas e o plano de conteúdo que produza um efeito enunciativo, não se pode
falar, neste caso, numa enunciação dada pelo plano de expressão. Há traços do texto verbal
que indicam uma relação direta “eu-tu”, como se pode ver no título: “Seu smartphone pode
até sair de graça. É só trazer seu número pra Oi”, como o pronome possessivo “seu” e o trecho “É só trazer seu *...+”, que subentende um “você”. O mesmo é visto de forma explícita no
corpo de texto: “*...+ você tem internet no celular*...+”.
Embora haja uma relação direta “eu-tu” presente no discurso da OI 03, não se trata
de efeito plástico, nem mesmo resultante das figuras de discurso não-verbais. A temporalidade aí presente é também sugerida pelo verbal, em função do tempo verbal articulado no
título “pode” e do subtítulo “tem” e também no elemento de texto que se assemelha a um
slogan, situado no canto inferior direito – “A Oi completa você” – que traz o verbo no tempo
presente, num “agora” do discurso.
A cenografia proposta por essas peças é bem variada: no caso de OI 1, a cenografia é
o ambiente inóspito do continente antártico, no qual está a base Comandante Ferraz. Tratase de um ambiente pouco habitado, no qual todos estão em atividade profissional – seja
militar ou de pesquisa -, caracterizado pelo isolamento, pela solidão e falta de um fácil contato com os familiares e informações gerais sobre o resto do mundo. Apesar dessa cenogra-
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fia árida e de pouco contato social que não seja próprio do ambiente de trabalho, a Oi propõe uma ação de interatividade, de promoção do contato com os familiares – temos, assim,
um efeito de sentido de comunhão, embora o ambiente não desperte tais ideias: trata-se de
um esforço empreendido pela Oi, que se coloca aí no interior da relação discursiva como
uma marca de comunhão.
No caso da peça OI 2, a cenografia construída pelo discurso é o ambiente residencial,
contudo, uma abordagem lúdica constrói uma família de super-heróis como habitantes desse espaço. Trata-se de uma ambiência social organizada, econômica no uso do espaço, que
valoriza o grupo, a família, haja vista conceito de campanha usado para anunciar o plano e a
própria ideia de um plano pensando pelo o uso de uma família. A própria constituição discursiva do anúncio já sugere a adesão do leitor, a sua entrada no mundo construído pela Oi,
além da própria noção de família já mobilizar estereótipos como acolhimento e união. Com
isso, pode-se falar que, na peça em questão, a Oi se coloca como uma marca que promove a
unidade, que agrega o grupo, ou seja, um efeito enunciativo de marca que se define pela
comunhão no grupo.
A peça OI 3 constitui uma cenografia muito econômica, que se concentra no benefício da compra, as vantagens que o leitor pode ter ao comprar determinado produto. O fundo neutro, sem elementos outros que não o produto, dão um tom de objetividade ao discurso. Trata-se, então, de uma situação objetiva, centrada na troca de benefícios entre vendedor e comprador. A organização verbal, assim como nas demais peças, sugerem a adesão do
leitor e não tem sua lógica constituída pela exclusão – especialmente em OI 2 e OI 3 se vê o
convite feito ao leitor, a proposta de adesão em vista dos benefícios como meio de persuasão – trata-se, assim, de um efeito de marca de comunhão, que só se justifica pelo aumento
do grupo, pela adesão do leitor.
O processo do ethos, assim como a constituição da cenografia, é também bastante
distinto entre as três peças: no caso da peça OI 1, temos uma espécie de ethos colaborador,
que não mede esforços para diminuir a dificuldades dos outros, que valoriza a redução de
situações desagradáveis, mesmo que tais situações tenham sido uma opção das pessoas.
Para esse fiador, o calor humano é algo mais importante do que questões objetivas como a
tecnologia – ou seja, todo o esforço que a Oi empreendeu na base Comandante Ferraz é

308

muito mais significativo por permitir a aproximação entre os que lá estão e seus familiares e
entes queridos do que as facilidades que a infraestrutura garantiu em relação ao trabalho
desenvolvido na base. Trata-se de um ethos altruísta, que valoriza o emocional das pessoas,
que se esforça em situações adversas para reduzir os problemas dos outros, cujo mundo
ético é pautado pela ajuda aos outros e pela valorização das relações humanas antes as
questões objetivas da tecnologia. Como é um processo de ethos que não apresenta elementos claros em relação a sua constituição física, corporal, e, por outro lado, está claramente
delineado moralmente, trata-se de um ethos psicológico.
No caso da peça OI 2, temo um ethos lúdico, que, para nos apresentar o serviço da
operadora, incorpora de uma família de heróis, semelhantes aqueles de histórias em quadrinhos e filmes de ficção. Trata-se de um ethos que fisicamente indica ser dinâmico, ativo, ágil,
bem preparado para a correria do dia a dia urbano. Seus traços de personalidade vinculamse ao estereótipo dos sistemas de valores de grupos familiares: respeito mútuo, união, cooperação; nesse caso, em função da ideia de família de super-heróis, o ethos ainda se caracteriza como portador de poderes e capacidade ilimitados. Considerando, então, que se trata
de um processo de constituição do ethos que apresenta traços físicos e morais bem definidos, temos um ethos integrado.
Por fim, tomando como base a peça OI 3, temos uma constituição discursiva que não
apresenta traços físicos do fiador. O que se tem é apenas a ideia de um fiador centrado nos
benefícios que a promoção tem a oferecer ao leitor; é, assim, um ethos objetivo, econômico
na interação, assim como é a cenografia: nada além daquilo necessário para destacar o benefício do produto e/ou serviço. Seu foco é a persuasão do leitor, indo direto ao ponto –
parece que podemos ouvi-lo dizer: “Traga seu número para o Oi e você poderá ter um smartphone grátis”. Enfim, parece que o leitor está diante de um fiador bem adaptado ao ambiente das vendas, ao balcão da loja. Como o discurso nos proporciona muito elementos da
personalidade do ethos e nada em relação à sua constituição física, pode-se afirmar que temos um ethos psicológico.
A seguir apresentamos um quadro que resume a análise das peças:
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Quadro 39 – Resumo da análise do grupo Peças Diversas da Oi

ANÚNCIO

OI 1

TIPOS DE PUBLICIDADE

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

CONCEITUAL

APROXIMAÇÃO
INTERMEDIÁRIA

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

PSICOLÓGICO

OI 2

CONCEITUALREFERENCIAL

-

OI 3

REFERENCIAL

-

ETHOS DA
MARCA

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

INTEGRADO

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

PSICOLÓGICO

Fonte: Elaboração nossa

6.3 PERFIL DA MARCA OI

O material analisado da operadora Oi, publicado nos anos de 2013 e 2014 na revista
Veja, é o menor de todos – dos 164 anúncios, apenas 03 são da Oi; dos 31 grupos de peças, a
Oi tem apenas 1 grupo. Além disso, o material analisado não apresenta uma unidade formal
ou conceitual que vá além daquela própria da marca: são anúncios dispersos no intervalo de
tempo do estudo, que não constituem uma campanha. Dessa forma, as observações em relação ao discurso publicitário da Oi são mais generalizantes.
Para além dos elementos formais que dão unidade visual, as peças têm objetivos
bem distintos, sobretudo quando se pensa a peça OI 1. Nela, o objetivo é puramente institucional: é agregar valores à marca, a partir das instalações na base antártica brasileira. Para
isso, cria-se uma cenografia bem específica e se constitui um ethos que entra no discurso
como aquele que procura reduzir dificuldades, ajudar os outros, numa perspectiva mais
emotiva e menos pragmática – com a exploração desse conjunto de cenografia e ethos, a Oi
buscou posicionar-se como empresa que pensa com base em emoções e não necessariamente de forma fria e objetiva, como é comum às corporações.
Em certa medida, o mundo ético apresentado na cenografia de OI 1 se assemelha
àquele da OI 2, uma vez que o mundo dos super-heróis também conta com o espírito de
ajuda, de sacrifício em fazer o bem pelo demais e pela tomada de decisões baseadas na
emoção. Nesse caso, temos um ethos mais lúdico, que transita pela fantasia para informar
algo bem comum – uma promoção que busca a disputa de cliente, que convida o leitor a sair
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de outra operadora e ir para a Oi –, ao mesmo tempo em que traz em seu sistema de valores
a ideia de família como um estereótipo socialmente privilegiado.
O que integra essas duas cenografias à última é a qualidade de constituir uma marca
que promove um sentido de integração: a ajuda, o sacrifício pelo coletivo e as figuras dos
heróis se unem ao apelo à integração feito pela postura de um ethos vendedor, que só justifica sua lógica se conseguir arrebanhar mais um para seu grupo. Como se vê, nessas peças, a
operadora se posiciona como uma marca “para todos”, que não se faz pela ideia de exclusividade, de serviço restrito, mas é fundada na lógica de agregar mais indivíduos ao seu grupo
– o que é bem característico de marcas populares, caso da Oi.
Quanto à enunciação, a Oi evidencia não dar à imagem uma força enunciativa preponderante – ao menos não nesse período e em meio impresso. Exceto pela imagem presente em OI 1; nos demais casos, sobretudo em OI 3, não há um semi-simbolismo plástico
que produza uma enunciação própria do plano de expressão. É bem verdade que as imagens
de OI 2 apresentam efeitos enunciativos, com especial destaque para as instâncias de pessoa
e espaço, mas são efeitos próprios das figuras de discurso, o que para a semiótica da narrativa configura uma enunciação do plano de conteúdo, ainda que proveniente da imagem fotográfica. Do ponto de vista da enunciação, o texto verbal, nessas peças da Oi, orienta a
enunciação de forma bem mais significativa que as imagens. Temos, assim, uma marca de
comunhão, que valoriza a família, os aspectos humanos sobre os aspectos tecnológicos da
sua organização, mas que também objetiva ganhar mercado a partir da conquista dos clientes das outras operadoras, promovendo ações em boa medida agressivas, a fim de conquistar os clientes da concorrência.

311

7 LIBERDADE E REDEFINIÇÃO DO ESPAÇO/TEMPO: O CASO DA MARCA TIM

Dentro do intervalo de tempo definido para a coleta de dados (2013 e 2014), temos,
apenas na revista Veja, 50 inserções do anunciante TIM – de acordo com dados do estudo
Retrospectiva e Perspectivas, do IBOPE Media, a TIM foi o 23º maior anunciante do Brasil em
2014, com investimentos que cresceram 11,5% em relação ao ano de 2013 (EXAME,
2014)116.
Considerando os 164 anúncios que formam o corpus deste trabalho, as peças da operadora TIM representam 30,49% do total, e podem ser subdivididas em 8 campanhas, o que
representa 25,81% do total de campanha que formam o corpus. A organização detalhada do
material está no quadro abaixo, que indica a quantidade de peças em cada agrupamento, o
tema desenvolvido em cada campanha, a quantidade de páginas utilizadas e as edições em
que estão as inserções. Na sequência, há um pequeno histórico da marca TIM, que precede
a análise dos anúncios da marca.
Quadro 40 – Detalhamento dos anúncios da marca TIM

GRUPO
(campanha)

TEMA
(assunto)
Trem Azul

QUANT. DE
PEÇAS
13

QUANT. DE
PÁGINAS
22

Qualidade

06

11

Liberty Empresa
Libert Express
Libert Express Caixa
Porta Azul

02
05
05

02
08
07

13

23

Controle
Peças Diversas
da TIM

03
03

06
06

1
2
3
4
5
6
7
8

Fonte: Coleta de dados nossa

116

Cf. Nota 3 desta tese.

EDIÇÕES DAS INSERÇÕES
2302, 2309, 2310, 2313, 2319,
2321, 2325, 2329, 2330, 2333,
2334, 2360 e 2365
2335, 2336, 2339, 2340, 2342 e
2343
2345 e 2347
2348, 2350, 2352, 2353 e 2362
2371, 2372, 2377, 2384 e 2385
2379, 2382, 2383, 2387, 2393,
2394, 2395, 2396, 2397, 2398,
2399, 2400 e 2403
2402, 2404 e 2405
2392, 2401 e 2406
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7.1 BREVE HISTÓRICO DA MARCA TIM

A TIM Participações S.A. – empresa integrante do grupo Telecom Italia Mobile – é
uma empresa holding que agrega os serviços da TIM Celular S.A. e da Intelig Telecomunicações S.A. A TIM iniciou suas operações no Brasil em 1998, contudo, apenas em 2002 a empresa adquiriu um caráter de rede nacional, após diversas aquisições de outras companhias
do setor de telecomunicações (TIM, 2015). Atualmente, a TIM é a segunda maior operadora
de telefonia móvel no Brasil, com 27% de participação desse mercado117.
Desde 2012, a TIM assume a liderança no mercado pré-pago, colocando à disposição
dos consumidores o conceito inovador de valor fixo por ligação. Ainda em 2012 a TIM passou
a ser a detentora da segunda maior participação no mercado pós-pago (TIM, 2015).

7.2 GRUPO 1: CAMPANHA TREM AZUL

A campanha Trem Azul tem, apenas na revista Veja, treze anúncios, com a primeira
inserção em 02/01/2013 e a última em 19/03/2014. O trem azul, elemento gráfico presente
em todas as peças do referido grupo de anúncios, funciona como um conceito de campanha
mais amplo – ou seja, um tema que sintetiza um conjunto de ideias postas em discurso pela
operadora TIM, agregando objetivos de comunicação diversos sob esse conceito maior de
marca.
Dessa forma, o conjunto de peças em análise não apresenta um único objetivo de comunicação, mas é uma reunião de ações de publicidade que convergem para uma unidade conceitual mais ampla, vinculada aos valores que a marca põe em circulação. Assim, enquanto as peças
TIM 1 e TIM 2 se vinculam a datas comemorativas para apresentar um conjunto de valores de
marca aos leitores – no primeiro caso é explorada a festa de Ano Novo e no segundo caso o car117

Segundo informações de abril de 2015. ANATEL. Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/dados
/index.php?option=com_content&view=article&id=270>. Acessado em: 8 jun. 2015.
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naval –, o anúncio TIM 4 objetiva informar o esforço de investimento em infraestrutura feito
pela empresa, e a peça TIM 6 informa que o serviço 4G da TIM já está em funcionamento – ou
seja, são objetivos diversos orientados por um conceito geral, vinculado aos valores da marca
TIM. A seguir apresentamos um detalhamento do referido conjunto de anúncios:

Quadro 41 – Detalhamento da campanha de Lançamento Claro Online

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

DATA DA
PUBLICAÇÃO

TIM 1
TIM 2
TIM 3
TIM 4
TIM 5
TIM 6
TIM 7
TIM 8
TIM 9
TIM 10
TIM 11
TIM 24
TIM 26

página dupla
página dupla
uma página par
página dupla
página dupla
página dupla
uma página par
página dupla
uma página par
página dupla
página dupla
uma página par
página dupla

2302
2309
2310
2313
2319
2321
2325
2329
2330
2333
2334
2360
2365

02/01/13
20/02/13
27/02/13
20/03/13
01/05/13
15/05/13
12/06/13
05/07/13
12/07/13
07/08/13
14/08/13
12/01/14
19/03/14

Fonte: Coleta de dados nossa

Embora tenhamos a unidade conceitual dada pela figura do trem azul e pelo slogan, o
que garante uma ideia de conjunto, temos também diferenças plásticas, figurativas e argumentativas, haja vista os diferentes objetivos que justificam a existência dos anúncios. Isso
demandou uma organização tal da análise que, quando um número de peças foi muito semelhante, a análise se condensou em apenas uma peça, com preferência para aquela que
apresentasse maior complexidade e elementos de análise – as demais são mostradas no
interior do texto, sendo eventualmente citadas e/ou comentadas.

7.2.1 Pré-análise da campanha trem azul

A campanha Trem Azul, composta aqui por treze inserções na revista Veja, apresenta
em todos os anúncios a figura do trem e o slogan “Você, sem fronteiras”. As duas primeiras
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peças – TIM 1 e TIM 2 – deixam clara a relação do conceito (o trem azul) com o slogan: na
primeira peça da TIM, em 2013, vê-se o título “Seja qual for o seu destino em 2013, a TIM
quer ajudar você a chegar lá”, acompanhado do subtítulo “Embarque no trem azul e seja
feliz”; na segunda peça, há o título “Vá mais longe com a TIM para se divertir mais e se comunicar sem fronteiras”, seguido do subtítulo “A TIM juntou o Blue Man Group com o Grupo
Monobloco neste Carnaval. Um encontro inusitado que promove uma verdadeira mistura
cultural”.
Temos, assim, a figura de um trem moderno e veloz incorporando os valores da TIM,
que pode agregar ao leitor a vida num mundo sem fronteiras, numa extrapolação dos limites
impostos pela dificuldade de comunicação e apreensão da realidade. Assim como a máquina
movida a vapor possibilitou, na transição do século XVIII para o XIX, ao trem e ao barco ampliarem os deslocamentos humanos e, consequentemente, contribuírem para o surgimento
de uma nova compreensão das ideias de mundo, de limite, de velocidade e de tempo, na
atualidade, é a comunicação por redes de internet que emerge como outra forma de romper
limites, de dar às pessoas maior liberdade, redefinindo as ideias de deslocamento, de velocidade e de tempo. Dessa forma, o conceito de comunicação é orientado para agregar valores
à marca, mesmo que cada peça tenha um objetivo específico – informar a respeito de uma
ação cultural promovida pela TIM durante o carnaval de 2013 (TIM 2), informar acerca dos
diversos investimentos em infraestrutura feitos pela operadora (TIM 4, TIM 5, TIM 7, TIM 9,
TIM 24 e TIM 26), informar que chegou ao mercado a internet 4G da TIM (TIM 6), informar
preços e detalhes técnicos do serviço de roamming internacional Liberty Passport (TIM 8),
informar detalhes técnicos e preços do plano Liberty Express (TIM 10 e TIM 11) ou simplesmente concentrar-se na apresentação do conceito da marca (TIM 1).
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Figura 47 – Anúncio TIM 1

Fonte: revista Veja, ed. 2302, p. 2-3, publicada em 02/01/2013

Ainda que alguns anúncios tenham um caráter mais direcionado à categoria referencial – aquela que objetiva apresentar dados técnicos, a fim de promover a venda de produtos/serviços –, como é o caso das peças TIM 8, TIM 10 e TIM 11, eles não deixam de apresentar elementos que configurem os valores da marca (o trem azul, o Blue Man Group e a
adaptação do gráfico das estações de trem, por exemplo); ou seja, são anúncios do tipo conceitual-referencial. No entanto, considerando que os outros dez anúncios intencionam apenas promover os valores da marca em torno trem azul e do slogan, o referido conjunto de
peças é classificado como publicidade conceitual, pois é esse efeito de sentido que prevalece.
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Figura 48 – Anúncio TIM 2

Fonte: revista Veja, ed. 2309, p.36-37, publicada em 20/02/2013

7.2.2 Análise da campanha Trem Azul

Nessa campanha, a TIM convida o leitor a embarcar em seu trem azul – em outras
palavras, a operadora propõe ao leitor a ampliação dos horizontes através de uma melhor e
mais fácil comunicação. Conforme dito anteriormente, na atualidade, os processos de comunicação e outras interações sociais baseados na internet e na telefonia móvel reconfiguram as noções de distância, tempo e sociabilidade, por exemplo, modificando as relações
que mantemos com o mundo e a nossa compreensão da ideia de liberdade.
Seguindo essa compreensão, o discurso da campanha constitui um contexto no qual
ser livre implica não apenas em se locomover a qualquer tempo e por qualquer motivo ou
ter autonomia para consumir; ser livre implica também em poder comunicar-se, implica em
estarmos disponíveis ao acesso por meio da internet e das redes sociais, com o direito a manifestarmos nossas opiniões sobre acontecimentos de relevância social ou simplesmente
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mostrar aos amigos o que estamos fazendo e como estamos nos sentindo. Nessa perspectiva, o acesso à telefonia e à internet móvel é uma forma de liberdade e uma possibilidade de
exercício da cidadania.
Assim, textos como “Embarque no trem azul e seja feliz” (subtítulo da peça TIM 1),
“Vá mais longe com a TIM para se divertir mais e se comunicar sem fronteiras” (título da
peça TIM 2) e “A TIM é como um trem. Ajuda você a chegar aonde deseja. A realizar seus
sonhos. Por isso ela não para nunca. Para que você possa se comunicar mais e ir mais longe.
Qual é o seu destino? Queremos ajudar você a chegar lá” (corpo de texto da peça TIM 3)
evidenciam que o que está em jogo na narrativa é a fruição da vida, a diversão e a busca da
felicidade, que implica em ir mais longe, em não ter fronteiras ou limitações – ou seja, a
campanha coloca em funcionamento a categoria semântica “liberdade” vs. “opressão”, de
forma que liberdade é, neste caso, realizar sonhos, ir mais longe, comunicar-se sem fronteiras, bem de acordo com a compreensão contemporânea de liberdade e cidadania, que perpassa pela poder de comunicação e acesso à internet; por outro lado, a opressão está na
impossibilidade de ser livre para se comunicar e, consequentemente, ter suas possibilidades
de interação e realização sociais reduzidas, diminuídas: não embarcar no trem azul da TIM.
Dessa forma, a campanha realiza o percurso “opressão”  “não-opressão”  “liberdade”,
sendo que as peças apresentam a afirmação do termo “liberdade” ou a negação do termo
disforizado, a “não-opressão”.
Na peça TIM 1, composta por uma página dupla, vê-se uma imagem fotográfica que
toma toda a extensão do quadro do anúncio. Na imagem, temos, num plano aberto, a orla
de uma cidade durante a festa de Ano Novo, vista de um ponto elevado (não chega a ser um
plano picado, mas o ponto de captação da imagem é bem mais elevado que o ponto no qual
está a multidão em festa, na beira da praia). Na cena, é possível ver fogos de artifício e uma
multidão que ocupa parte da avenida e a areia da praia. Como é próprio dos planos abertos,
não é possível identificar as figuras humanas na multidão; no entanto, na lateral esquerda
do quadro, numa proporção característica de plano de médio, vemos um casal jovem, ao
lado do Blue Man Group, acompanhando a queima de fogos. O casal, que parece estar na
varanda de um edifício, na verdade está numa das janelas do trem azul da TIM, que passa
por uma espécie de elevado sobre os prédios da orla da cidade.
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Considerando os efeitos de sentido próprios da instância de pessoa, temos o casal,
que está no trem azul da TIM, apresentado de uma forma a enfatizar efeitos de interação
direta com o leitor. Considerando as propriedades plásticas de verticalidade e horizontalidade entre as figuras humanas e as dimensões do quadro do anúncio, temos um efeito de
quadro mais fechado, que aliado à profundidade coloca o casal, que figurativiza a conjunção
com o termo “liberdade”, numa relação direta enunciativa “eu-tu”. Por outro lado, a multidão, que está em disjunção com o termo euforizado, está, considerando a mesma propriedade de proporção entre as dimensões das figuras humanas e do quadro, numa relação indireta enunciava “ele” – ou seja, ao convidar o leitor a embarcar em seu trem azul, a aderir à
marca TIM, o discurso aproxima o leitor da situação positivamente valorizada, ao passo que
o afasta da situação disforizada.
Em relação à instância de espaço, a imagem opera sobretudo com a perspectiva, que
garante ao anúncio uma impressão de profundidade, pondo em evidência um plano próximo
do leitor e um plano distante do leitor, que também é projetado sobre a categoria semântica
de base da mesma forma que a instância de pessoa. Assim, temos um efeito de sentido de
aproximação que se dá pela relação entre o leitor e as figuras humanas num espaço “aqui”
da enunciação, ao mesmo tempo em que há uma relação de afastamento entre o leitor e a
multidão (que figurativiza a disjunção com a o termo euforizado, que está fora do trem azul),
que se dá num espaço “lá” da troca discursiva.
Considerando os aspectos plásticos da fotografia da peça TIM 1, percebem-se duas
temporalidades em funcionamento. Tanto na avenida, que apresenta os riscos formados
pelos faróis dos caros – como é comum em imagens noturnas, produzidas através de longos
tempos de exposição –, quanto no céu, que nos mostra fogos de artifício e os seus deslocamentos durante todo o tempo de exposição, temos a falta de nitidez característica de longas
exposições fotográficas, o que evidencia um efeito de tempo expandido, de um tempo discursivo característico de “então”. Por outro lado, a parte da imagem que corresponde às
figuras do trem e das pessoas em seu interior é representada de forma nítida, como se se
tratasse de uma captação da imagem com um pequeno tempo de exposição, o que indica
uma temporalidade própria de uma “agora”. O quadro a seguir apresenta os efeitos enunciativos dos elementos plásticos da imagem:
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Quadro 42 – Os efeitos de sentido enunciativos da peça TIM 1

superficialidade

vs.

profundidade

proporção de

vs.

proporção de

vs.

efeito enunciativo de:

vs.

efeito enunciativo de:

plano de conjunto
efeito enunciativo de:

aproximação

plano conjunto

distanciamento

PE
efeito enunciativo de:

relação direta

relação direta

PC

Nítido
Aqui
Eu-tu
Agora
Liberdade
Casal no trem azul

vs.
vs.
vs.
vs.

Nebuloso
Lá
Ele
Então
Opressão
Multidão fora do trem

Fonte: elaboração nossa

Percebe-se, assim, que na peça TIM 1 os elementos plásticos da imagem constituem
efeitos enunciativos de aproximação total, visto que o leitor está em relação direta “eu-tu”
com o termo euforizado “liberdade”, que ocorre espaço “aqui” do discurso e num tempo do
“agora”. Por outro lado, se observarmos a peça TIM 2, veremos que os efeitos enunciativos e
a relação que o posicionamento que é construído para o leitor no interior do discurso é bem
diverso deste da peça TIM 1.
Em TIM 2, temos um anúncio de página dupla, que informa ao leitor que a TIM promoveu uma ação cultural entre o Blue Man Group e o Grupo Monobloco no Carnaval, o que
é explicitado no subtítulo, já descrito anteriormente. O título, também já citado, situa o nível
fundamental da peça publicitária também a partir da categoria básica “liberdade” vs.
“opressão”. Na imagem, que ocupa toda a extensão do anúncio, vemos, num enquadramento de plano de conjunto, uma fila de pessoas embarcando no trem azul da TIM, em uma típica situação de desfile de bloco de carnaval, em que se vê instrumentos musicais, pessoas
alegres, adereços mais próprios de “blocos de rua”. Dentro do grupo que embarca no trem,
está o Blue Man Group e uma figura com formas humanas, criada em computador a partir
de pequenos blocos azuis, que parece tocar um instrumento de percussão. Ao fundo, vemos
uma área urbana e um mar de águas tranquilas.
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Em relação à instância de pessoa, o enquadramento em plano de conjunto – que é
determinado pela propriedade plástica das proporções entre as dimensões das figuras humanas e as dimensões do quadro da imagem – constitui para o leitor um posicionamento no
interior do discurso marcado pelo afastamento em relação ao termo positivamente valorizado. Essa disjunção é percebida quando se constata que o leitor assiste à cena numa posição
“de fora”, diferentemente do que acontece com o coenunciador da peça anteriormente analisada. O termo euforizado está numa interação indireta “ele” com o leitor. Além disso, é
importante notar que o mesmo jogo de proporções que cria uma relação indireta entre o
leitor e o grupo daqueles que estão embarcando no trem azul, cria uma relação direta “eutu” com aquele olhar que contempla a cena: as fitas de serpentina posicionadas num primeiríssimo plano, que aparecem proporcionalmente muito maiores que outros elementos da
cena e desfocadas, dando a impressão de estarem caindo bem próxima ao ponto de captação da imagem, reforçam a presença de um coenunciador que contempla a cena e que, apesar de estar no local da festa, não está integrando aquele grupo, não está embarcando no
trem azul.
Ao mesmo tempo em que o coenunciador é situado pelas propriedades plásticas do
enquadramento numa relação indireta com aquilo que é socialmente valorizado, não interagindo com as pessoas em festa que embarcam no trem azul da TIM, a estruturação plástica
da cena cria linhas que promovem um efeito de perspectiva linear e estabelecem planos de
profundidade distintos, de maneira que a enunciação impõe ao leitor um posicionamento na
superfície da profundidade do quadro, um espaço discursivo do “aqui”, reforçado pelas serpentinas em primeiríssimo plano, que marca a presença do coenunciador neste espaço do
enunciativo do “aqui”, ao passo que as figuras humanas da cena estão num planos mais profundo e distante em relação ao leitor, num espaço discursivo do “lá”.
A temporalidade, considerando o plano de expressão, não constitui um semisimbolismo nesse caso. No entanto, considerando o plano de conteúdo, vê-se que o posicionamento das figuras humanas orienta o leitor a tomar a cena como o fragmento de movimento capturado num pequeno intervalo de tempo. Cabe, neste caso, ao leitor completar a
cena, construindo mentalmente o movimento das pessoas entrando no trem azul. Assim, vêse que a discursividade do plano de conteúdo constrói um tempo do “então”, que deixa para
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o coenunciador a tarefa de construir uma pós-imagem. A seguir, temos um resumo dos efeitos enunciativos da peça em análise:

Quadro 43 – Os efeitos de sentido enunciativos da peça TIM 2

profundidade

vs.

superficialidade

proporção de

vs.

proporção de

vs.

efeito enunciativo de:

plano de conjunto
efeito enunciativo de:

distanciamento
PE

efeito enunciativo de:

vs.

relação direta

PC

Nítido
Lá
Ele
Liberdade
Pessoas embarcando
no trem

primeiríssimo plano
aproximação
efeito enunciativo de:

relação direta
vs.
vs.
vs.
vs.

Nebuloso
Aqui
Eu-tu
Opressão
Serpentinas em
primeiríssimo plano

Fonte: elaboração nossa

Como se pode ver, considerando a enunciação dos elementos plásticos da imagem, a
peça em análise tem efeito de sentido oposto àquele que se encontra na peça TIM 1. Enquanto em TIM 1 o discurso fazia um convite ao leitor, situando o coenunciador em conjunção com o termo socialmente valorizado, aqui, em TIM 2, a enunciação, que age de forma
impositiva como mostra o título, reserva para o coenunciador uma posição socialmente indesejável: a disjunção com o termo euforizado. Nessa peça, o leitor é posicionado em uma
relação indireta e distante em relação ao àquilo que é desejado e positivamente valorizado,
estando “de fora” da situação desejável. Cabe ao leitor, caso resolva aderir ao discurso da
TIM, entrar no fim da fila; cabe ao coenunciador a aproximação, diferentemente do que se
vê em TIM 1. Assim, tem-se em TIM 02 um efeito enunciativo de afastamento intermediário.
Enquanto as peças TIM 1 e TIM 2 apresentaram o conceito da campanha vinculados a
datas comemorativas e festivas, a sequência composta pelas peças TIM 4, TIM 5, TIM 7, TIM
9, TIM 24 e TIM 26 objetiva apresentar os investimentos da operadora que permitirão cumprir seu compromisso de oportunizar ao leitor a uma experiência de comunicação “sem fronteiras”, sinônimo de liberdade. Dessa forma, a argumentação está centrada em comunicar as
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implementações em fibra ótica, instalação de antenas e ampliação da rede 4G. O conjunto
de anúncios, que possui uma clara unidade formal e argumentativa, apresenta o trem azul
da TIM passando por uma espécie de trilho bastante elevado, sempre ao lado de uma base
também elevada, semelhante ao topo de uma antena de telefonia móvel. Junto à antena, é
possível ver trabalhadores instalando equipamentos, sempre ajudados por integrantes do
Blue Man Group. Ao fundo, num plano bastante distante, vê-se o céu azul, assim como áreas
bastante urbanizadas de diferentes cidades.
Como base para a análise desse grupo de peças, tomaremos para estudo a peça TIM
5118 – anúncio de página dupla, que reúne os elementos verbais, não-verbais e argumentativos presentes em todo o conjunto. Na referida peça, num plano mais próximo do ponto de
captação da imagem, vê-se, à direita, no terço inferior do espaço, a parte mais alta da uma
torre de telefonia móvel. Nela estão dois integrantes do Blue Man Group e um técnico fazendo a manutenção do equipamento. Também no terço inferior do anúncio, à esquerda,
está a cabine do trem azul da TIM, na qual é possível ver o terceiro integrante do Blue Man
Group comandando o trem, que está sobre o um trilho elevado, passando bem próximo à
torre, indo da direita para a esquerda. Num plano mais distante, ao fundo da cena, é possível
ver, no terço inferior do espaço, uma grande área urbanizada de uma cidade que não se pode identificar. Nos terços central e superior, o que se vê é um céu azul, que traz, à esquerda,
o título “A TIM continua ampliando sua rede a toda velocidade”. E, à direita, o corpo de texto “Serão mais de 14 mil antenas instaladas e 24 mil quilômetros de fibra ótica. Qualidade,
transparência e inovação. Tudo para você falar mais, fazer mais e ir mais longe”. Logo baixo
do corpo de texto, há a indicação do site da TIM e a indicação de que se pode ter maiores
informações acessando o referido endereço. A figura a seguir apresenta o anúncio TIM 5:
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As demais peças do mesmo grupo estão nos anexos B, C, D E e F.
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Figura 49 – Anúncio TIM 5

Fonte: revista Veja, ed. 2319, p.2-3, publicada em 01/05/2013

O anúncio apresenta o trabalho da TIM, que visa criar as condições para o consumidor “falar mais, fazer mais e ir mais longe”, conforme é dito no corpo de texto. Ou seja, a fim
de sustentar o discurso que proposto no conceito da campanha e fundado no percurso
“opressão”  “não-opressão”  “liberdade”, a operadora mostra que não para de trabalhar para a ampliação e melhoria da sua rede. Como se vê, enquanto dois integrantes do
Blue Man Group fazem os ajustes na antena, o terceiro guia o trem azul da TIM. O que está
em jogo, neste caso, é o trabalho incessante para a melhoria dos serviços; assim, a categoria
semântica que orienta a peça é “dinâmico” vs. “estático”, posta em funcionamento de acordo com o percurso “estático”  “não-estático”  “dinâmico”.
Considerando a instância enunciativa de pessoa e os aspectos plásticos da peça, percebe-se que o leitor é posto numa relação mais direta com os elementos que figurativizam o
termo “dinâmico”: o trem azul da TIM e as quatro figuras humanas que estão trabalhando
estão num plano mais aproximado – embora as relações de proporção entre a verticalidade
das pessoas e a verticalidade do quadro do anúncio indiquem um plano de conjunto, o restante da cena está muitíssimo menor se comparado às figuras humanas, o que proporciona
um efeito de afastamento e relação indireta e reforça uma interação enunciativa “eu-tu”
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entre o leitor e os elementos que figurativizam o termo euforizado do discurso.
Paralelamente, as qualidades plásticas que determinam a instância do espaço também reforçam as relações encontrada na instância da pessoa: uma enunciação enunciativa
entre o coenunciador e os elementos humanos que encarnam o termo positivamente valorizado. As relações de proporção existentes entre as pessoas e quadro do anúncio em comparação com as relações de proporção entre os prédios do plano de fundo e o quadro da peça,
instauram um espaço do “aqui” e outro do “lá” no interior do discurso. Assim, o leitor é inserido na interação discursiva de maneira que mantém uma relação aproximação com o termo
euforizado, o que se dá num espaço do “aqui”, enquanto, mantém uma relação de afastamento com o termo disforizado, o que se passa num espaço do “lá”.
Considerando a temporalidade do discurso e a qualidade plástica “nitidez” vs. “nebulosidade”, não se pode falar num semi-simbolismo, já que toda a extensão da imagem é
marcada pela nitidez, não havendo nebulosidade nem por desfoque e nem por movimento.
Por outro lado, dando atenção ao plano de conteúdo, percebe-se, no topo da antena de telefonia, que as figuras humanas estão posicionadas como se a imagem representasse uma
fração de um deslocamento, instaurando um tempo do “agora”. Mas, observando os tempos
verbais, que indicam o que será feito pela TIM em termos de infraestrutura e o próprio posicionamento dos corpos e do trem na imagem, percebe-se a existência de um “agora” que
constrói um “então” futuro.
Assim, ainda que a instância de tempo apresente para o leitor um “agora” permeado
por um futuro, temos um efeito enunciativo da imagem que impõe uma aproximação total,
já que as instâncias de pessoa e espaço constituem interação “eu-tu” e um espaço do “aqui”
na relação com o termo euforizado.
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Figura 50 – Anúncio TIM 6

Fonte: revista Veja, ed. 2321, p.8-9, publicada em 15/05/2013

A peça TIM 6, acima, tem como objetivo informar ao leitor a entrada no mercado do
serviço 4G da operadora. Para isso, o anúncio mostra o trem azul da TIM em destaque, aproximando-se do ponto de captação da imagem. O trem, que trafega sobre o trilho elevado já
visto em outros anúncios da campanha, neste caso, parece não estar situado em nenhum
lugar identificável – ele desloca-se sobre um fundo escuro, que mescla linhas luminosas
azuis, que simulam movimento e velocidade. No interior do trem, na cabine de controle, é
possível ver o Blue Man Group. Em relação ao texto verbal, vê-se, na parte superior da página esquerda, o título “Chegou o 4G da TIM”; ao lado, na parte superior da página da direita,
há o corpo de texto “Se você já é Liberty, vai poder navegar mais rápido, sem pagar nada a
mais por isso. Para aproveitar, é preciso um smartphone ou modem compatível e trocar seu
chip por um TIM Chip 4G” Logo abaixo do corpo de texto, em tipologia bem menor, temos
um reforço da ideia de que não há custo extra, apenas o que se paga no plano atual.
O referido anúncio fala ao leitor sobre a chegada do 4G da TIM que, de acordo com o
corpo de texto, vai ampliar de maneira significativa a velocidade de navegação na internet. A
peça mostra o trem azul da operadora se aproximando, da esquerda para a direita, como um
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trem (ou metrô) que chega à estação. Em paralelo, o título informa a chegada do serviço,
numa clara sobreposição entre o 4G da TIM e o trem azul. Dessa forma, o leitor pode depreender o que está na base do conceito da campanha: o convite para embarcar numa viagem
(e em uma experiência) gratificante com a TIM. Temos, então, no nível fundamental deste
discurso a categoria semântica “liberdade” vs. “opressão”, de maneira que aderir aos serviços da operadora é negar as limitações, é negar a opressão de uma comunicação precária, é
ampliar a capacidade de ir aonde se quer e como se quer, “sem fronteiras”, como afirma o
slogan. Assim, o percurso proposto é “opressão”  “não-opressão”  “liberdade”.
Em relação à instância enunciativa de pessoa, tem-se a frente do trem, elemento que
figurativiza o termo positivamente valorizado, em uma relação direta “eu-tu” com o leitor,
ao passo que aquilo que deve ser deixado para trás ao embarcar no trem azul, o termo disforizado, está distanciado, sugerido pela narrativa numa relação indireta “ele” com o leitor. Do
ponto de vista dos elementos plástico, tal relação é constituída pela relação de proporção
entre a dianteira do trem e a sua parte traseira, que realça a percepção de um plano fotográfico mais próximo do leitor, que sustenta a relação enunciativa “eu-tu”, ao passo que também realça a percepção de um plano fotográfico mais distante, que dá sustentação a relação
enunciva “ele”. O quadro a seguir resume o exposto:
Quadro 44 – A instância de pessoa na peça TIM 6

superficialidade

vs.

Profundidade

proporção de

vs.

proporção de

vs.

efeito enunciativo de:

vs.
vs.

Ele
Opressão
Fundo da cena

primeiro plano
PE

efeito enunciativo de:

relação direta

PC

Eu-tu
Liberdade
Dianteira do trem

plano de fundo

relação indireta

Fonte: elaboração nossa

Seguindo a mesma relação com o termo euforizado, a instância enunciativa de espaço instaura, a partir das propriedades plásticas que constituem a perspectiva linear do referido anúncio, um lugar “aqui” no interior do discurso no qual o leitor é posto em aproximação com a ideia socialmente valorizada de liberdade, de um mundo sem fronteiras; ao mes-
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mo tempo, a instância de espaço, a partir das mesmas propriedades plásticas que criam a
perspectiva linear, instaura um lugar “lá” no qual o leitor é posto em relação distante com a
ideia disforizada da opressão, da falta de condições para uma comunicação plena, como se
pode ver no quadro a seguir:
Quadro 45 – A instância de espaço na peça TIM 06

superficialidade

vs.

profundidade

efeito enunciativo de:

vs.

efeito enunciativo de:

Nítido
Aqui

vs.
vs.

Nebuloso
Lá

Liberdade
Dianteira do trem

vs.

Opressão
Fundo da cena

aproximação
PE

PC

distanciamento

Fonte: elaboração nossa

Considerando a instância enunciativa de tempo, encontram-se as mesmas relações
que se vê existentes em função das dimensões de pessoa e espaço. A categoria plástica “nítido” vs. “nebuloso” está projetada sobre a categoria semântica “liberdade” vs. “opressão”,
constituindo assim um semi-simbolismo plástico que orienta a temporalidade de discurso. O
trem, sobretudo sua parte dianteira, encontra-se nítido, enquanto o restante da cena está
nebuloso, com efeito de desfoque que insinua a rápida movimentação do trem119 – assim, o
termo euforizado é apresentado por elementos nítidos, ao passo que o termo disforizado é
apresentado por elementos desfocados. Além disso, do ponto de vista da enunciação da
imagem e sua temporalidade, a nitidez da imagem instaura um “agora” no interior do discurso, enquanto o a nebulosidade constitui um tempo do “então”, que se sobrepõem às
categorias plástica e semântica, conforme se pode ver no quadro a seguir:
Quadro 46 – A instância de tempo na peça TIM 6

PE
PC

central

vs.

marginal

Nítido
Agora
Liberdade
Interior do trem

vs.
vs.
vs.

Nebuloso
Então
Opressão
Exterior do trem

Fonte: elaboração nossa
119

Temos, nessa imagem, algo semelhante ao que se chama em fotografia efeito panning. Trata-se de representar
com nitidez o elemento móvel da cena, enquanto os elementos estáticos aparecem borrados, desfocados.
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Assim, no caso da peça TIM 6, como as instâncias de pessoa, espaço e tempo instauram
uma enunciação enunciativa com o termo euforizado, constituindo uma relação “eu-tu”, que se
passada no lugar “aqui” e num tempo “agora” com a ideia socialmente valorizada de liberdade,
pode-se falar que a imagem em questão orienta uma enunciação de aproximação total.
A peça TIM 8, que tem como objetivo informar os preços do serviço de roaming internacional Liberty Passport, apresenta, num plano médio mais aproximado, um homem
jovem, que olha diretamente para o coenunciador e apresenta um cartão de embarque no
qual estão as informações técnicas e preços do serviço Liberty Passport, acompanhado do
Blue Man Group. No plano de fundo, vê-se uma área urbana e a Estátua da Liberdade no
terço superior esquerdo. No canto direito superior há o seguinte texto: “Liberty Passport.
Seja qual for seu destino, use seu TIM sem se preocupar”.
Figura 51 – Anúncio TIM 8

Fonte: revista Veja, ed. 2329, p.30-31, publicada em 05/07/2013

Neste anúncio, a TIM traz mais um elemento para sustentar sua ideia de base da
campanha: o serviço de roaming Liberty Passport. Segundo a empresa, com este serviço o
consumidor não precisa se preocupar com o seu destino; ou seja, trata-se de mais um recur-
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so que dá ao cliente a liberdade de ação, de deslocamento e de comunicação em qualquer
circunstância – característica definidora do mundo “sem fronteiras” da TIM. O leitor, ao aderir ao discurso da marca, ao entrar em conjunção com o plano de roaming, tornar-se-á um
indivíduo “sem fronteira”. Assim, temos, também neste caso, a categoria semântica “liberdade” vs. “opressão” orientando a rede fundamental de relações do discurso, de acordo com
o percurso “opressão”  “não-opressão”  “liberdade”.
A instância enunciativa de pessoa, neste caso, coloca o leitor numa relação indireta
“ele” com o termo euforizado, na medida em que a proporção entre as propriedades plásticas de verticalidade e horizontalidade das figuras humanas e do cenário constituem um plano médio e um plano de fundo bem distintos, que figurativizam, respectivamente, a ideia de
opressão numa relação direta “eu-tu” e a ideia de liberdade, numa relação indireta “ele”.
Considerando o plano de conteúdo, o olhar do homem e de dois integrantes do Blue Man
Group direcionados ao leitor reforçam ainda mais o seu posicionamento no interior de uma
relação direta, que se coloca como meio, como etapa anterior, em relação ao termo euforizado, que se encontra atrás das figuras humanas.
Em relação à instância de espaço, vê-se a sobreposição das mesmas relações: o plano
de conteúdo, no qual se pode destacar o olhar dos personagens direcionados para o coenunciador e o posicionamento de seus corpos em relação ao ponto de captação da imagem,
situam o leitor no interior do discurso de maneira irrecusável. O jogo de proporções entre as
figuras de primeiro plano e de segundo plano, além de reforçar a existência bem definida
desses planos fotográficos, constitui um espaço “aqui” e um espaço “lá”. No espaço criado
no “aqui” do discurso, está o leitor, que é interpelado diretamente como alguém que está
em disjunção com o mundo “sem fronteiras” da TIM; em contrapartida, o discurso cria um
espaço “lá”, distante do leitor, que está associado ao termo socialmente valorizado – ou seja, ao coenunciador é construído um espaço discursivo inconveniente, ao mesmo tempo em
que se mostra o caminho para a negação do constrangimento pela adesão ao serviço Liberty
Passport e à marca.
A temporalidade do discurso, no caso da peça TIM 08, não estabelece um semisimbolismo plástico, já que a nitidez da imagem está presente em toda a extensão da imagem – ou seja, embora haja elementos plásticos que constituam um tempo do “agora”, não
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se tem uma rede de relações que permita compreender o processo como uma relação semisimbólica. Assim, ao lado dessa nitidez que sugere a estaticidade da imagem, o posicionamento das figuras de discurso não indica movimento, mas um posicionamento estático num
tempo discursivo do “agora”. A seguir há um resumo da enunciação do plano de expressão:

Quadro 47 – As instâncias de pessoa e espaço na peça TIM 08
proporção de

plano de fundo

proporção de

vs.

efeito enunciativo de:

PE

efeito enunciativo de:

relação indireta

vs.

relação direta

profundidade

vs.

superficialidade

efeito enunciativo de:

distanciamento

PC

primeiro plano

Ele
Lá
Liberdade
Cidade e Estátua da Liberdade

efeito enunciativo de:

vs.
vs.
vs.
vs.

aproximação
Eu-tu
Aqui
Opressão
Figuras humanas

Fonte: elaboração nossa

Observando as peças TIM 10 e TIM 11120, percebe-se a extrema semelhança entre
elas em relação aos seus aspectos formais e argumentativos, com apenas pequenas variações em seu texto verbal. Dessa forma, a análise é centrada apenas na peça TIM 10.
Enquanto em TIM 8 a intenção é informar acerca do plano de roaming Liberty Passport, em TIM 10 o objetivo é apresentar ao leitor as características do plano Liberty Express.
Para isso, considerando a imagem e suas qualidades plásticas, é usada uma estratégia enunciativa muito semelhante àquela de TIM 8: o coenunciador é interpelado direta e irremediavelmente em primeiro plano por figuras humanas que lhe apresentam as informações técnicas do plano, enquanto, num plano fotográfico mais distante, está a figurativização do termo
socialmente valorizado. Assim, neste caso, a proporção entre as propriedades de verticalidade e horizontalidade entre as figuras humanas do Blue Man Group e o trem azul e de todos com os limites do quadro fotográfico, constituem um plano de conjunto bem próximo
120

A peça TIM 11 está no anexo G.
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do leitor e um plano de fundo bem mais afastado. No plano mais próximo, os integrantes do
Blue Man Group apresentam ao leitor cartazes que informam as características do plano, ao
mesmo tempo em que olham diretamente para o ponto de captação da imagem, o que indica que estão olhando diretamente para o coenunciador. No segundo plano, vê-se o trem
azul da TIM, que está paralelo ao plano de captação da imagem.
A instância enunciativa de pessoa aqui também é determinada pelo plano de conteúdo – olhares direcionados ao coenunciador e a apresentação dos cartazes – e pelo plano de
expressão – relação de proporção entre as propriedades de verticalidade e horizontalidade
das figuras de discurso que constituem dois planos fotográficos bem distintos. Assim, o coenunciador é posto em relação direta “eu-tu” com a proposta de negação do termo disforizado – ou seja, ele assume a conjunção com o termo disforizado; e é situado numa relação
indireta “ele” com a ideia positivamente valorizada.
Em relação à instância de espaço, o discurso também constitui duas relações de espacialidade: um lugar “aqui”, localizado na superfície da imagem, no qual o leitor é situado de
forma constrangedora e um lugar “lá”, euforizado, localizado na profundidade da imagem, que
pode ser alcançado pela adesão aos serviços e ao discurso da marca TIM. Temos, então, a
mesma sobreposição entre os efeitos de sentido de pessoa e espaço, que propõem uma relação enunciativa com o a ideia de opressão e limitação, ao mesmo tempo em que propõe uma
relação indireta enunciva com ideia de liberdade e comunicação “sem fronteiras”.
A espacialidade do discurso, assim como em TIM 08, impõe um efeito de “agora”,
ainda que não constitua um semi-simbolismo. Esse tempo imediato do “agora” resulta da
nitidez por toda a superfície da imagem e pelo posicionamento das figuras de discurso, que
garante um efeito de estaticidade, eliminando uma pré-imagem ou pós-imagem.
Com isso, as imagens das peças TIM 8, TIM 10 e TIM 11 constituem efeitos de sentido
de afastamento intermediário, posto que as instâncias de pessoa e espaço situam o coenunciador no interior de uma relação enunciva “ele” que ocorre num lugar “lá” em relação ao
termo euforizado, enquanto o plano de conteúdo estabelece uma interação que se passa
num tempo do “agora”, ainda que não seja resultando de aspectos propriamente plásticos.
O quadro a seguir apresenta as relações enunciativas do plano de expressão para as peças
TIM 10 e TIM 11:
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Quadro 48 – As instâncias de pessoa e espaço na peça TIM 10 e TIM 11
proporção de

plano de fundo

proporção de

vs.

efeito enunciativo de:

PE

primeiro plano
efeito enunciativo de:

relação indireta

vs.

relação direta

profundidade

vs.

superficialidade

efeito enunciativo de:

vs.

distanciamento
Ele
Lá
Liberdade
PC
Trem azul

vs.
vs.
vs.

efeito enunciativo de:

aproximação
Eu-tu
Aqui
Opressão
Blue Man Group

Fonte: elaboração nossa

A campanha Trem Azul da TIM, que apresenta peças entre janeiro de 2013 e março
de 2014, constitui ao longo desse período uma cenografia que se passa exclusivamente no
ambiente urbano. O trem azul, elemento principal na figurativização dos valores da marca,
possui apresentação moderna, com design elegante e tecnológico. Seu deslocamento aparenta ser suave e sem qualquer dificuldade ou desconforto. Embora nessas peças a grande
metrópole seja o cenário no qual tudo se passa, é importante destacar que o ambiente urbano está sempre ao fundo, sempre distante. Ideias como urbanidade, tecnologia, rapidez,
liberdade e visão de futuro são conceitos positivamente situados no sistema de valores do
mundo ético da campanha.
Nessa campanha, não se vê, como ocorre com o mundo ético da operado Claro, a valorização da vivência ao ar livre, o encontro com a família e as pessoas queridas, e a importância da sociabilidade que se pode ter através da internet e das redes sociais. O principal
valor aqui em circulação é a liberdade que se pode ter através da comunicação e da internet,
o poder de interação, de conhecimento do mundo e de deslocamento, ampliado pelas tecnologias de comunicação. A ideia da viagem como metáfora do projeto de vida, da realização dos sonhos é fundamental nessa cenografia da TIM. Como se pode ver, é constante o
convite à viagem e à adesão ao mundo da marca; ainda que o trem azul não esteja sempre
numa relação direta com o coenunciador, assim o é na maior parte dos anúncios, como se vê
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em TIM 1, TIM 3, TIM 4, TIM 5, TIM 6, TIM 7, TIM 8, TIM 9, TIM 24 e TIM 25. A lógica do conceito da campanha, fundada na categoria “liberdade” vs. “opressão”, da maneira que é articulada implica na adesão de todos, na comunhão em torno da marca e de seus valores fundamentais. Daí afirmar que se trata de uma cenografia que constitui uma marca de comunhão.
O ethos que transita nesta cenografia é aquele de um sujeito jovem, mas maduro,
adaptado ao cenário urbano. Trata-se de um ethos que valoriza o conforto, inspirado pelo
trem azul da TIM, e que busca a realização de seus projetos de vida e sonhos. É um fiador
que não se contenta com a promessa – neste caso fundada na liberdade de um mundo sem
fronteiras –, mas que, ao lado do apelo emocional, busca persuadir pela argumentação e
evidenciação do trabalho, daquilo que sustenta a promessa. Entre seus valores há pouco
espaço para a fruição dos prazeres da vida e daquilo que a tecnologia proporciona: ainda
que haja situações em que tais momentos de fruição estão presentes, como é o caso de TIM
1 e TIM 2, as demais peças mostram a valorização do trabalho, de um senso da relação custo/benefício no gasto e uso dos recursos de comunicação, dos esforços da TIM para a concretização de um indivíduo “sem fronteiras”, livre e autônomo para deslocar-se sem impedimentos.
Do ponto de vista físico, este fiador, além de jovem e maduro, aparente compleição
esbelta, fisicamente ágil e dinâmico, como se pode ver a partir do Bleu Man Group e das
demais figuras humanas com as quais o leitor pode se identificar nas peças TIM 1, TIM 2,
TIM 4 e TIM 8. Com isso, estando bem delineado psicológica e fisicamente, é possível afirmar
que se trata de um ethos integrado, ao qual o coenunciador é convidado a entrar em comunhão pela partilha dos valores da marca, orientados pela liberdade de ação, individualismo e
pela lógica do custo/benefício.
Considerando que as treze peças que formam o conjunto possuem objetivos e organização formal diversos, há uma diversidade de relações enunciativas articuladas pelas imagens. O quadro a seguir resume a análise do conjunto:
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Quadro 49 – Resumo da análise da Campanha Trem Azul

ANÚNCIO

TIPOS DE
PUBLICIDADE

TIM 1

CONCEITUAL

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA
APROXIMAÇÃO
TOTAL
AFASTAMENTO
INTERMEDIÁRIO

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

INTEGRADO

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

INTEGRADO

TIM 2

CONCEITUAL

TIM 3

CONCEITUAL

APROXIMAÇÃO TOTAL

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

INTEGRADO

TIM 4
TIM 5
TIM 7
TIM 9
TIM 24
TIM 26

CONCEITUAL

APROXIMAÇÃO TOTAL

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

INTEGRADO

TIM 6

CONCEITUAL

APROXIMAÇÃO TOTAL

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

PSICOLÓGICO

TIM 8
TIM 10
TIM 11

CONCEITUALREFERENCIAL

AFASTAMENTO
INTERMEDIÁRIO

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

INTEGRADO

Fonte: Elaboração nossa

7.3 GRUPO 2: CAMPANHA QUALIDADE

A campanha Qualidade reúne, apenas da revista Veja, seis peças de página dupla,
publicadas entre 21/08/2013 e 16/10/2013. Mais uma vez, a TIM tem como objetivo apresentar ao leitor seus esforços para construir seu mundo “sem fronteiras”. Para isso, a operadora escolheu alguns de seus funcionários para falar do trabalho constante e rigoroso que
desempenham para a melhoria dos serviços, o que converge para um crescimento em qualidade. Assim, trata-se de um conjunto de anúncios do tipo testemunhal em que gerentes,
supervisores e engenheiros falam o que fazem e confirmam o compromisso que têm, cada
um na sua especialidade, com a qualidade dos serviços da TIM. A seguir há um quadro que
resume a organização da campanha:
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Quadro 50 – Detalhamento da campanha Qualidade

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

TIM 12
TIM 13
TIM 14
TIM 15
TIM 16
TIM 17

página dupla
página dupla
uma página impar
página dupla
página dupla
página dupla

2335
2336
2339
2340
2342
2343

DATA DA PUBLICAÇÃO
21/08/13
28/08/13
18/09/13
25/09/13
09/10/13
16/10/13

Fonte: Coleta de dados nossa

7.3.1 Pré-análise da campanha qualidade

A campanha Qualidade traz em seu interior o elemento figurativo que aglutina os valores da TIM para esta fase da marca – o trem azul. Da mesma forma que as peças TIM 4,
TIM 5, TIM 7, TIM 9, TIM 24 e TIM 26, esse conjunto de anúncios centra sua argumentação
no trabalho contínuo e dedicado da empresa no sentido de satisfazer o cliente e tornar possível seu projeto baseado na ideia “sem fronteiras”, que pode ser encontrada em seu slogan.
O conjunto de peças, que possui unidade formal muito bem delineada, traz, em diversos cenários, o trilho suspenso com o trem da TIM, conforme já foi visto nos anúncios
anteriores. Neste caso, as bases de sustentação do trilho suspenso possuem a forma das
letras que compõem a palavra “qualidade”, que se encontra num plano mais distante do
leitor, antes da área urbana de cada peça. No primeiro plano, que se caracteriza pelo plano
médio de enquadramento, há uma pessoa, na página direita da peça121, que, segundo o que
se pode depreender do anúncio, é um profissional que atua na TIM e que dá testemunho do
seu trabalho e da sua dedicação à empresa e aos clientes.
Em relação ao texto verbal, conforme já mencionado, há um título em cada anúncio
que traz, entre aspas e em primeira pessoa do singular ou do plural, um texto que funciona
como uma declaração do colaborador da TIM, na qual é evidenciado seu esforço contínuo.
No terço superior da página esquerda da peça TIM 12, está o título “‘Trabalhamos constan121

Exceto o anúncio TIM 17, no qual a pessoa está na lateral esquerda do anúncio.
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temente na ampliação da rede, para melhorar a cobertura e a velocidade nas suas conexões
de dados”; logo abaixo do título, numa tipologia menor, vê-se o nome do responsável pela
declaração e sua função: “Otto Brito Reuter, gerente executivo – melhoria da qualidade”. No
terço inferior da mesma página, há o seguinte corpo de texto: “Qualidade, transparência e
inovação. TIM. Mais de 11.000 pessoas fazendo de tudo para você falar mais, fazer mais e ir
mais longe”.
A seguir, a figura 47 apresenta o referido anúncio:
Figura 52 – Anúncio TIM 12

Fonte: revista Veja, ed. 2335, p.44-45, publicada em 21/08/2013

Como se pode ver, a campanha Qualidade não carrega um efeito de sentido que intencione apresentar um produto e suas qualidades técnicas. O que existe aí é uma organização argumentativa e formal que busca agregar à marca TIM a ideia de que seus colaboradores trabalham diuturnamente na melhoria dos serviços – o que, em última instância, é condição fundamental para concretização de uma realidade de comunicação “sem fronteiras”.
Dessa forma, as peças em análise são classificadas como publicidade conceitual.
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7.3.2 Análise da Campanha Qualidade

De acordo com o exposto anteriormente, as peças que compõem o presente conjunto possuem uma unidade formal e argumentativa bastante homogênea, o que tornaria a
análise muito repetitiva, caso cada peça fosse analisada em seus detalhes. Dessa forma, como já foi apresentada na seção anterior, na primeira peça da série o texto do testemunhal
funciona como um agrupamento das demais declarações – como se pode ver pelo uso sistemático da terceira pessoa do plural, que representa uma declaração em nome de todos os
colaboradores da TIM; optou-se pelo estudo da peça TIM 15, que mantém as regularidades
de todo o conjunto122.
Na peça TIM 15, assim como nos demais anúncios que formam o grupo, há, no terço
à direita, a figura de uma mulher fotografada em plano médio mais aproximado, de braços
cruzados, que olha diretamente para o ponto de captação da imagem, como se estivesse em
contato visual com o leitor. No plano de fundo, é mostrado, em plano geral, o trilho suspenso no qual passa o trem azul da TIM, sustentado por uma base que forma a palavra “qualidade”. Atrás do trem, vê-se uma área verde que lembra um parque e, mais ao fundo, uma
área urbana sob um céu azul, que ocupada o terço superior do anúncio.
Sobre o fundo azul do céu, no canto superior esquerdo, há um título, que, na verdade, funciona como citação da mulher que está no primeiro plano da peça: “‘Aumetar a estabilidade
das suas ligações e da sua internet é um compromisso pessoal. É para isso que eu trabalho
duto todos os dias’” Em letras menores, logo abaixo do título, vê-se a identificação da mulher: “‘Fernanda Lara Seabra de Oliveira – Engenheira de rede – acesso móvel’”. No canto
inferior esquerdo do espaço vê-se o seguinte corpo de texto: “Qualidade, transparência e
inovação. TIM. Mais de 11.000 profissionais trabalhando com dedicação para você falar
mais, fazer mais e ir mais longe”.

122

As demais peças do conjunto – TIM 13, TIM 14, TIM 16 e TIM 17 – estão nos anexos H, I, J e K.

338
Figura 53 – Anúncio TIM 15

Fonte: revista Veja, ed. 2340, p.18-19, publicada em 25/09/2013

Pela observação do título e do corpo de texto, percebe-se que a peça buscar apresentar as pessoas que trabalham na operadora e o compromisso delas com a qualidade dos serviços. A estrutura presente neste título, que é a mesma que se vê nas demais peças do conjunto, divide-se em duas partes: (1) apresentação do objetivo do colaborador, vinculado à
ideia de um compromisso pessoal e (2) a afirmação de que ele trabalho constante e muito
dedicadamente, como se pode ver em TIM 14, TIM 16 e TIM 17.
O que está em jogo no nível fundamental destas peças é o mesmo que sustenta o
discurso das peças TIM 4, TIM 5, TIM 7, TIM 9, TIM 24 e TIM 26: o trabalho incessante da
TIM na melhoria dos seus serviços e, consequentemente, a realização da sua promessa, vinculada à ideia de liberdade – assim, a categoria semântica “dinâmico” vs. “estático” também
está aqui presente e ordenada de acordo com o mesmo percurso: “estático”  “nãoestático”  “dinâmico”.
A enunciação da instância de pessoa, no caso de TIM 15, pode ser explicada tanto em
função do plano de conteúdo, quanto em função do plano de expressão. Considerando o
primeiro aspecto, o olhar direto da mulher fotografada impõe a constituição de um coenun-
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ciador numa relação direta “eu-tu” a ideia de negação da opressão, figurativizada pelo seu
trabalho dedicado à melhoria dos serviços da TIM. Assim, da mesma forma como ocorre com
as peças TIM 8, TIM 10 e TIM 11, o coenunciador é interpelado de forma direta a integrar o
mundo da TIM, do qual ele está afastado. Considerando os elementos plásticos do plano de
conteúdo, a comparação entre as propriedades de verticalidade e horizontalidade entre a
figura da mulher e as figuras do plano de fundo constituem uma separação bem explícita
entre os dois planos, de forma que o leitor, ao mesmo tempo em que mantém uma relação
direta com a negação do termo disforizado – ou seja, encarnando ao termo “opressão” –, ele
mantém uma relação indireta “ele” com o termo socialmente valorizado, figurativizado pelo
trem azul, que se encontra afastado, no plano de fundo.
Da mesma forma como ocorre com as peças TIM 8, TIM 10 e TIM 11, nesse conjunto
de anúncios há uma sobreposição entre o funcionamento da instância de pessoa e da instância de tempo. A relação direta “eu-tu”, que ocorre com a figura da mulher no primeiro
plano, instaura um lugar discursivo “aqui”; da mesma forma, que a interação indireta “ele”
que o leitor mantém com a figura do trem azul, situado num plano distante, instaura um
lugar “lá” no interior do discurso. Com isso, ao coenunciador é imposto um constrangimento
de não estar em conjunção com a figura do trem, que figurativiza o termo euforizado “liberdade” e tudo o que ele representa dentro do mundo ético da TIM, ao mesmo tempo em que
é convidado a aderir ao discurso a marca.
A temporalidade construída no interior do discurso não chega a constituir um semisimbolismo – ou seja, não há uma significação própria do plano de expressão, já que toda a
extensão da imagem é nítida. No entanto, ao lado dessa nitidez que também sugere uma
fixação num tempo do “agora”, a disposição do corpo humano não sugere movimento ou
deslocamento, ao mesmo tempo em que a fixação do trem no que seria um ponto qualquer
do percurso – um estágio qualquer entre m ponto de partida e um ponto de chegada –, dá a
ideia de fixação de um instante, sugerindo a ideia de um “agora”, de um instante imediato.
Daí o efeito enunciativo de um tempo do “agora”. A seguir, há um quadro que resume as
relações enunciativas do plano de expressão:
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Quadro 51 – As instâncias de pessoa e espaço nas peças TIM 12, TIM 13, TIM 14, TIM 15,
TIM 16 e TIM 17
proporção de

plano de fundo
efeito enunciativo de:

relação indireta

proporção de

vs.

vs.

primeiro plano
efeito enunciativo de:

relação direta

PE profundidade

vs.

superficialidade

efeito enunciativo de:

vs.

efeito enunciativo de:

PC

distanciamento
Ele
Lá
Liberdade
Trem azul

vs.
vs.
vs.

aproximação
Eu-tu
Aqui
Opressão
Colaborador da TIM

Fonte: elaboração nossa

Assim, considerando que os efeitos enunciativos da instância de pessoa e espaço das
imagens desta campanha mantêm uma interação indireta “ele”, que se passa num espaço
discursivo do “lá” em relação aos elementos que figurativizam o termo euforizado pela narrativa, e considerando a temporalidade do plano de conteúdo que instaura um tempo do
“agora”, a enunciação das imagens da campanha produz efeitos de sentido de afastamento
intermediário.
A cenografia proposta pela campanha Qualidade é o mundo do trabalho, da dedicação, do envolvimento emocional com aquilo que se faz, não apenas por obrigação, mas por
acreditar em um projeto – é o que se pode ver através das declarações dos colaboradores:
“Atender a você e a todos os clientes da TIM com a máxima agilidade. Esse é o meu compromisso pessoal”, na peça TIM 14; “Aumentar a estabilidade das suas ligações e da sua internet é um compromisso pessoa. É para isso que eu trabalho duro todos os dias”, no anúncio TIM 15; e “Ter um cliente satisfeito com a gente é como fazer um gol de final de campeonato. É assim, que eu trabalho, sempre buscando ser o melhor na hora de atende-lo”, na
peça TIM 16.
Essa cenografia também é fundada nos serviços de tecnologia, ou seja, compõe um
ambiente no qual o desenvolvimento tecnológico e a modernização constante é positiva-
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mente valorizado. Nesta companha, o sistema de valores do mundo ético da TIM privilegia a
dedicação, o envolvimento com o trabalho e o sacrifício pela empresa e pela satisfação do
cliente. Esse comportamento devotado dos colaboradores cria uma ambiência social que
convida o leitor a partilhar deste mundo, ainda que a enunciação o afaste daquilo que é euforizado. Trata-se, assim, de mostrar ao cliente aquilo que está em disjunção com ele, mas,
ao mesmo tempo, mostrar que o coenunciador pode aderir à marca e a seu mundo, pois é
para isso que ela trabalha. Dessa forma, temos uma cenografia que constitui uma marca de
comunhão.
Nessa campanha, a enunciação e a cenografia constituem um ethos bem delineado
física e psicologicamente. Através do anúncio testemunhal, o enunciador cria para si a imagem do trabalhador dedicado, que assume o desafio da corporação como uma meta profissional e pessoal; um enunciador que encontra no trabalho uma realização pessoal. Os personagens construídos pelo discurso, antes de qualquer coisa, definem-se pelos seus objetivos e pelo posto que ocupam no interior da organização: são trabalhadores antes de qualquer coisa. A vestimenta, o crachá, a postura física e a arrumação dos cabelos estão postos
de acordo com os protocolos empresariais, de conformidade com a situação de trabalho.
Sua compleição física, denunciada pela aparência dos personagens, mostra um fiador jovem
e maduro, aparentando entre 30 e 40 anos, magro e fisicamente dinâmico, adequadamente
trajado para o trabalho corporativo e de gestão. Esse ethos é, assim, claramente definido em
seus aspectos morais e físicos e, por isso, classifica-se como um ethos integrado.
O quadro a seguir resume a análise da campanha:
Quadro 52 – Resumo da análise da Campanha Qualidade

TIPOS DE PUBLICIDADE
CONCEITUAL
Fonte: Elaboração nossa

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA
AFASTAMENTO INTERMEDIÁRIA

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

INTEGRADO
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7.4 GRUPO 3: CAMPANHA LIBERTY EMPRESA

A campanha Liberty Empresa apresenta, apenas na revista Veja, duas inserções entre
30/10/2013 e 13/11/2013. O objetivo da campanha é informar acerca do plano Liberty Empresa, destinado para pequenos negócios inseridos na economia formal, haja vista a exigência de um registro CNPJ para a contratação do serviço. Para atingir esse fim, ao mesmo tempo em que as peças apresentam os detalhes técnicos do plano e o preço, elas colocam em
funcionamento um conjunto de valores da marca ao mostrar-se como um modo de ampliar
a capacidade de comunicação da empresa e, assim, posicionar-se como um auxílio, um aliado do empreendedor. A seguir apresentamos um quadro que resume a organização dos
anúncios em questão:

Quadro 53 – Detalhamento da campanha Liberty Empresa

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

TIM 18
TIM 19

uma página impar
uma página impar

2345
2347

DATA DA PUBLICAÇÃO
30/10/13
13/11/13

Fonte: Coleta de dados nossa

7.4.1 Pré-análise da Campanha Liberty Empresa

Os anúncios que formam o referido agrupamento têm dois objetivos distintos, a saber: (1) informar ao leitor detalhes técnicos do plano, tais como preço, quantidade de minutos para ligações da TIM e de outras operadoras; e (2) agregar valores à marca que sejam
coerentes com a ideia expressa em seu slogan e que é a base de seu conceito: a construção
de um mundo sem fronteiras a partir da liberdade de comunicação. Observando a peça TIM
18 é possível compreender essa lógica que articula os dois objetivos:

343

Figura 54 – Anúncio TIM 18

Fonte: revista Veja, Edição 2345 – p. 82-83 – publicada em 30 out 2013

O título indireto apresenta uma característica do plano, sem, no entanto, explicar em
detalhes o seu funcionamento: “Sua empresa pode falar ilimitado com qualquer TIM e rádio* do Brasil”. Assim, a fim de compreender como se dá esse funcionamento ilimitado, uma
linha logo abaixo funciona como subtítulo e resposta à dúvida gerada no texto anterior:
“Basta ter CNPJ para ter o Liberty Empresa”. Embaixo do subtítulo, organizado em três caixas, é possível encontrar informações técnicas a respeito de quantidade de minutos para
número da TIM e de outras operadoras, celular ofertado em regime de comodato e, por fim,
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o preço do serviço.
Com isso, a peça apresenta as informações técnicas do produto e associa ao plano Liberty Empresa e à própria TIM a ideia de liberdade de comunicação através de um serviço
que se diz ser “ilimitado”. A imagem, que ocupa toda a extensão da imagem, confirma essa
colocação em discurso de uma intenção institucional vinculada à marca: vê, no primeiro plano, uma mulher que se supõe ser a proprietária da loja que aparece no segundo plano; a
mulher porta uma prancheta e uma caneta, como se estivesse preocupada com a gestão das
contas da empresa, estando ao lado dos integrantes do Blue Man Group, que parecem ajudar a moça: um deles avalia um morango, outro segura uma planilha com o título “Controle
de Estoque”, enquanto o terceiro segura a caixa de morangos.
Assim, é clara a ação do blue Man Group: eles estão auxiliando a jovem empreendedora nas tarefas de gestão do seu estabelecimento de frutas e hortaliças. Confirmando a
ideia de que ajuda dada pelo plano Liberty Empresa, que afirma ser possível a empresa contratante falar ilimitado, bem de acordo com o conceito presente em seu slogan e já discutido
na análise das campanhas anteriores. Possuindo, assim, dois objetivos claro, sendo um deles
direciona á apresentação de qualidades técnicas do serviço e outro que busca agregar valores à marca, esta campanha é classificada como referencial-conceitual, já que busca, ao
mesmo tempo, promover a venda do serviço e posicionar a marca junto ao público leitor.

7.4.2 Análise da Campanha Liberty Empresa

A campanha em análise, como já dito, articula dois objetivos no mesmo esforço de
comunicação. Para isso, o seu discurso promove a ideia de que o Liberty Empresa vai garantir a liberdade de comunicação ao empreendimento, ao seu proprietário – isto está exposto
logo no título das peças ao afirmar que “Sua empresa pode falar ilimitado...”. Este título, Ao
lado do slogan “Você, sem fronteiras” confirma o funcionamento da mesma categoria semântica presente em algumas peças da TIM já analisadas: “liberdade” vs. “opressão”. A ideia
de comunicar-se livremente, de ter na internet e na comunicação em redes sociais e telefonia móvel uma nova apropriação das noções de espaço, tempo, deslocamento e, consequen-
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temente, de domínio do conhecimento de mundo, é a base do mundo ético da marca TIM e
está aí adaptado às necessidades do mundo dos negócios, dos empreendimentos individuais. O seu oposto, a limitação, a restrição de uso destes serviços vai de encontro àquele conjunto de princípios valorizados positivamente na atualidade, de forma que não se deseja a
conjunção com o termo opressão pela restrição dessa ideia ampliada de comunicação. O
percurso gerativo de sentido proposto pela narrativa também já é conhecido: “opressão” 
“não-opressão”  “liberdade”.
A estruturação dos efeitos de sentido enunciativos da imagem da peça TIM 18 são os
mesmos da peça TIM 19, mudando apenas o personagem e o cenário apresentados, como se
pode ver no anexo L. A instância de pessoa está de acordo com uma organização já vista:
num primeiro plano, seguindo a proporção entre as propriedades de verticalidade e horizontalidade das figuras humanas e dos elementos do fundo da cena próprios de um plano fotográfico de conjunto, estão as figuras humanas que figurativizam a negação do termos disforizado, ao mesmo tempo em que interpelam diretamente o coenunciador pelo olhar de três
das quatro figuras humanas (peça TIM 18). Assim, temos a constituição de uma relação direta “eu-tu”, que situa o coenunciador no lugar da disjunção com o termo euforizado, ao
mesmo tempo em que há uma relação indireta “ele” com o termo euforizado, que é figurativizado pelo espaço do empreendimento, situado no plano de fundo.
A instância de espaço, que também está sobreposta à instância de pessoa, estabelece
um espaço próximo, um “aqui” do discurso, no qual se passa a relação direta do primeiro
plano, que interpela o coenunciador e se mostra como a melhor alternativa possível. Paralelamente, cria-se uma espacialidade mais distante, em disjunção com o leitor, na qual é figurativizado o termo euforizado. Este espaço discursivo do “lá”, afastado do coenunciador,
juntamente com o espaço discursivo do “aqui” – construídos pelas relações das propriedades plásticas que produzem um efeito de planos diferenciados e de tridimensionalidade da
imagem plana –, juntamente com a projeção da categoria fórica sobre a categoria semântica, instauram uma relação com de constrangimento sobre o coenunciador: ao mesmo tempo em que o discurso e a enunciação mostram de modo explícito o percurso para a realização da conjunção com aquilo que é socialmente valorizado, o coenunciador é situado como
que inserido no contexto daquilo que é negativamente valorizada.
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A temporalidade do discurso, que não configura um semi-simbolismo, orienta a constituição de um momento do “agora”, tanto em função da nitidez que está sobre toda a superfície da imagem (plano de expressão), quanto pelo posicionamento das figuras humanas
que parecem fixadas num momento qualquer de uma interação (plano de conteúdo). Daí,
então, o efeito de sentido de um “agora” da encenação publicitária. A seguir há um quadro
que sistematiza as relações apresentadas:

Quadro 54 – As instâncias de pessoa e espaço nas peças TIM 18 e TIM 19
proporção de

plano geral

proporção de

vs.

efeito enunciativo de:

relação indireta
PE profundidade

efeito enunciativo de:

vs.

vs.

efeito enunciativo de:

distanciamento
Ele
Lá
Liberdade
PC
Empresa Hortifruti

plano de conjunto

relação direta

superficialidade

efeito enunciativo de:

vs.
vs.
vs.
vs.

aproximação
Eu-tu
Aqui
Opressão
Figuras humanas

Fonte: elaboração nossa

Dessa forma, o efeito enunciativo das imagens na campanha Liberty Empresa, que
promove uma relação enunciava (“ele” e “lá”) com o termo euforizado através das instâncias
de pessoa e espaço e uma relação enunciativa através da instância de tempo (“agora”), pode
ser classificado como uma enunciação de afastamento intermediário.
A cenografia e o mundo ético constituídos pelos discursos da campanha trazem novamente um contexto relativo ao trabalho. No entanto, não é mais a partir do colaborador
da TIM e seus esforços, mas a partir do empreendedor, possível cliente da operadora, que
agora a cenografia surge. Assim, é o ambiente de trabalho do pequeno empresário que origina a cenografia, que é fundada no esforço, na dedicação, no risco de insucesso e na busca
pelo sonho da prosperidade e crescimento material. É uma cenografia dinâmica, na qual é
necessário desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo e que exigem habilidades também
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diversas, já que no início os recursos para investimento em pessoal geralmente são bem limitados. Dessa forma, o mundo ético construído pela cenografia é baseado na valorização
do esforço, na criatividade empreendedora, na busca pela eficiência e na realização do sonho de ter o próprio negócio.
A própria figurativização do primeiro plano, que aproxima o leitor do meio para a negação do termo disforizado, mostrando-lhe um caminho possível, já indica uma cenografia que
constitui uma marca de inclusão, que tenha sua lógica pautada pela comunhão de todos que
vivenciam aquele contexto da campanha. Além disso, o olhar das figuras de discurso direcionados para o coenunciador – dois integrantes do Blue Man Group e a mulher, na peça TIM 18
– já o fazem presente acessível, convidando-o a entrar em comunhão com os valores posto em
circulação pela marca. Temos, assim, uma cenografia que constitui uma marca de comunhão.
O ethos que este discurso mobiliza para persuadir o leitor é o indivíduo solícito, disposto a ajudar quando mais se precisa, o que é justamente a necessidade de quem abre um
pequeno empreendimento. Os integrantes do Blue Man Group encarnam, nas duas peças, o
lugar do ajudante que faz de tudo um pouco, seja verificando a qualidade dos morangos ou
carregando caixas de frutas, como ocorre na peça TIM 18, seja montando a pizza ou guardando-a na caixa, como ocorre na peça TIM 19. Do ponto de vista físico, este fiador é ágil,
esbelto e dinâmico, adaptado para qualquer trabalho de que necessite o empreendedor. Ou
seja, o ethos discursivo, assim como a TIM, assumem no interior o discurso o papel daquele
que ajuda, daquele que está disposto a reforçar o time da pequena empresa, trabalhando,
neste caso, para que a empresa possa “falar ilimitado com qualquer TIM e rádio* do Brasil”.
Assim, dadas as qualidades morais e físicas deste fiador, pode-se afirmar que se trata de um
processo de ethos integrado.
A seguir apresentamos um resumo da análise da campanha Liberty Empresa:
Quadro 55 – Resumo da análise da Campanha Liberty Empresa

TIPOS DE
PUBLICIDADE
CONCEITUALREFERENCIAL
Fonte: Elaboração nossa

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA
AFASTAMENTO
INTERMEDIÁRIO

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO
Marcas de
COMUNHÃO

ETHOS DA
MARCA
Ethos

INTEGRADO
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7.5 GRUPO 4: CAMPANHA LIBERTY EXPRESS

A campanha Liberty Express, apenas na revista Veja, possui cinco inserções, sendo a
primeira em 20/11/2013 e a última em 26/02/2014. As peças possuem uma unidade formal
e argumentativa bem delineada, sendo que todos os anúncios apresentam pequenas variações entre si, geralmente por conta de o formato ser ora de uma página ora de página dupla.
Como a análise subsequente irá mostrar, a campanha possui dois objetivos distintos: (1)
apresentar o plano, seus preços e benefícios técnicos e (2) mobilizar efeitos de sentido que
agreguem valores ao serviço Liberty Express que esteja em consonância com os valores da
marca, que podem ser observados em seu slogan. O quadro a seguir resume as características das peças em análise:

Quadro 56 – Detalhamento da campanha Liberty Express

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

TIM 20
TIM 21
TIM 22
TIM 23
TIM 25

página par
página impar
página dupla
página dupla
página par

2348
2350
2352
2353
2362

DATA DA
PUBLICAÇÃO
30/10/13
13/11/13
19/12/13
25/12/13
26/02/14

Fonte: Coleta de dados nossa

7.5.1 Pré-análise da Campanha Liberty Express

A campanha Liberty Express possui uma imagem que ocupa praticamente toda a extensão do anúncio, ficando apenas uma barra azul na parte inferior do anúncio, na qual estão algumas informações legais sobre o serviço de telefonia. No caso da peça TIM 23, vê-se
uma área aberta semelhante a um parque, na qual há, à esquerda, um campo gramado com
algumas árvores e, à direita, uma pista que segue para o fundo do quadro e para a esquerda;
num plano mais afastado, é possível ver prédio residenciais de uma zona urbana.
No espaço do parque estão os integrantes do Blue Man Group dispersos, um deles,
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num plano mais próximo, está à esquerda e os outros dois estão num plano intermediário,
sendo um deles mais próximo do centro e o outro mais para a direita. A figura humana mais
próxima segura três balões flutuantes que trazem em seu interior informações técnicas sobre o plano Liberty Express – a figura humana do centro olha para cima como se estivesse
visualizando as informações dos balões e o terceiro também olha para cima como se estivesse vendo um quadro com os preços promocionais de dois aparelhos celulares que está próximo a ele. Imediatamente sobre a barra azul na parte inferior do anúncio, vê-se o trem azul
da Tim, que parece se deslocar da esquerda para a direita, em direção à marca gráfica da
operadora e seu slogan, que estão na parte inferior direita do espaço da peça, como se pode
ver a seguir:

Figura 55 – Anúncio TIM 23

Fonte: revista Veja, ed. 2353, p 8-9, publicada em 25/12/2013

Em relação ao texto verbal, como se pode ver acima, o título “Liberty Express. O plano com tudo que você precisa. Sem conta, sem surpresa”123 está situado na parte superior
123

Esse título também está presente nas peças TIM 22 e TIM 25 – anexo M e anexo N, respectivamente.
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esquerda do quadro. Os balões, logo abaixo do título, trazem informações tais como: preço
mensal do plano, quantidade de crédito para falar com outras operadoras e DDD, torpedos
ilimitados para todas operadoras e ligações ilimitadas para números da TIM, e forma de pagamento com débito diretamente no cartão de crédito. No quadro flutuante da direita estão
dois aparelhos celulares e seus respectivos preços à vista e parcelados. Na parte inferior esquerda, sobre o trem azul está o texto “Vá até uma loja TIM ou ligue para 4003-0941 para
aproveitar”. Por fim, junto à marca gráfica, na parte inferior direita, está o slogan da TIM:
“Você, sem fronteiras.”.
Como se pode ver através dos elementos verbais e não-verbais que dão forma à peça, há a intenção de apresentar um serviço específico, com suas características técnicas e
preço, ao mesmo tempo em que o anúncio procura agregar valores à marca que estejam em
consonância com o seu projeto mais amplo. Assim, enquanto a TIM apresenta os detalhes
do serviço, numa clara intenção de venda do plano de telefonia, ela intenciona apresenta,
tanto o serviço como a si própria, como os recursos que farão do leitor um sujeito sem fronteiras, com capacidade ilimitada de comunicação, deslocamento e interatividade – valores
muito caros à cultura contemporânea. Ou seja, temos, neste caso, um conjunto de anúncios
do tipo referencial-conceitual.

7.5.2 Análise da Campanha Liberty Express

O conjunto de peças em análise fala de um plano de telefonia que afirma ser “tudo
que você precisa”. Nesta campanha, a TIM oferece um serviço com ligações ilimitadas entre
telefones da mesma operadora e mensagens sms também ilimitadas. O próprio nome do
serviço já sugere a ideia central que está em jogo – “Liberty Express”: o plano de telefonia da
TIM promete a liberdade de comunicação e interação com o mundo de maneira (aparentemente) ilimitada, sem entraves – o que caracteriza, de acordo com a proposta da operadora,
uma nova realidade: um mundo sem fronteiras. Ou seja, no discurso da campanha Liberty
Express, não contratar um serviço da TIM como o Liberty Express é não integrar essa realidade, é estar limitado por uma realidade que oprime as necessidades de comunicação; por
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outro lado, neste mesmo discurso, usar o Liberty Express é garantir o ingresso no trem azul
da TIM, é participar deste mundo que é pautado pela liberdade de comunicação. Em síntese:
o discurso das peças em estudo coloca em funcionamento a categoria semântica “liberdade”
vs. “opressão”, de acordo com o percurso “opressão”  “não-opressão”  “liberdade”.
Considerando a imagem fotográfica e seus efeitos enunciativos, percebe-se a organização das categorias de pessoa, espaço e tempo de acordo com o agenciamento visto na
campanha anterior. Dessa forma, a instância de pessoa constitui um lugar para o leitor através de recursos tanto figurativos, quanto plásticos: no primeiro caso, o olhar do integrante
do Blue Man Group situado na página esquerda, direcionado para o ponto de captação da
imagem, tal como se estivesse olhando para o leitor, impõe ao coenunciador uma relação
direta e discursivamente irrecusável. Paralelamente, as propriedades plásticas de verticalidade e horizontalidade da figura deste integrante do Blue Man Group com as dimensões de
altura e largura do quadro do anúncio definem para a relação que ele mantém com o coenunciador uma impressão de primeiro plano, o que constitui uma relação enunciativa mais
direta do tipo “eu-tu” – importante notar que esta figura humana que mantém como o coenunciador esta relação direta, como se o leitor estivesse presente no momento de captação
da imagem, porta os balões com as informações técnicas do serviço anunciado e seu preço;
ou seja, o discurso interpela o coenunciador apresentando a negação do termo disforizado
“opressão” e situando o leitor numa relação de disjunção com o termo “liberdade”.
Tal efeito de sentido enunciativo que se tem entre o coenunciador e a categoria semântica de base é reforçado pela instância de espaço. As estruturas plásticas que constituem a relação imediata “eu-tu” entre o leitor e a figura humana da página esquerda também
constitui um espaço enunciativo “aqui”, no qual o coenunciador é posto em interação próxima com a negação do termo disforizado. Além disso, as linhas que formam as bordas da
pista, na página direita da peça, produzem um efeito de perspectiva que, embora suavizado
por conta de as linhas não estarem situadas no centro do quadro, reforça a constituição de
um espaço “aqui”, próximo, e um espaço “lá”, distante.
Por outro lado, se for feita uma divisão vertical da peça ao meio, o lado esquerdo
constitui a relação direta “eu-tu”, que se dá num espaço discursivo do “aqui” e o lado direito
– que apresenta figuras humanas proporcionalmente menores e linhas de perspectiva que
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orientam o leitor para o infinito - constitui um espaço distante do “lá”. Além disso, o trem
azul da TIM parte da esquerda, inicia sua viagem justamente do ponto que mantém relação
imediata com o coenunciador e que representa a negação da “opressão”, indo em direção à
parte esquerda, que constitui uma relação indireta e distante, lugar em que está a marca da
TIM e seu slogan, ponto de chegada do trem azul da operadora. Dessa forma, a categoria
espacial “direita” vs. “esquerda” é orientada pela categoria semântica “liberdade” vs.
“opressão”, e está sobreposta às categorias enunciativas de pessoa e espaço.
A instância enunciativa de tempo, neste caso, não constitui uma relação semisimbólica em função da categoria “nítido” vs. “nebuloso”, já que não há uma relação entre
estas propriedades plásticas e o plano de conteúdo. No entanto, a nitidez dos elementos
plásticos da cena e o posicionamento estático das figuras humanas, que não indicam movimento e/ou deslocamento, orienta a constituição temporalidade própria de um “agora” do
discurso.
Por outro lado, considerando o trem azul da TIM e todo o conjunto de valores que ele
representa nas campanhas em que está presente – a saber: a proposta da operadora de oferecer um mundo sem fronteiras, no qual o valor social da comunicação na contemporaneidade é potencializado, ilimitado –, o percurso da sua viagem sobrepõe-se ao percurso proposto pelo anúncio (“opressão”  “não-opressão”  “liberdade”), de forma que, estando
fora do trem, o leitor está em conjunção com uma realidade que tolhe sua capacidade de
comunicação, que o oprime; ao aderir ao mundo da TIM e embarcar em sua viagem, o leitor
nega a opressão, as limitações de comunicação e interação social; por fim, após a negação
do termo disforizado, o leitor parte rumo à conjunção com uma realidade “sem fronteiras”,
afirmando o termo “liberdade”.
Assim, o lado esquerdo do quadro, local do onde vem o trem azul, vincula-se ao início
do percurso e ao termo “opressão”, ao mesmo tempo em que o lado direito do quadro, local
para o qual vai o trem, vincula-se ao ponto de chegada e ao termo “liberdade”. Contudo, de
acordo com o posicionamento do trem, ele ainda não chegou ao seu destino, de forma que
temos a projeção do termo “opressão” sobre o tempo discursivo do “agora” e o termo “liberdade” projetado sobre o futuro, um tempo discursivo do “então”, pois o trem não chegou ao seu destino.
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O quadro a seguir resume as relações enunciativas de pessoa, espaço e tempo, conforme já foi explicitado:

Quadro 57 – As instâncias de pessoa, espaço e tempo na peça TIM 23
proporção de

primeiro plano

proporção de

vs.

efeito enunciativo de:

relação direta

superficialidade

segundo plano

efeito enunciativo de:

vs.

vs.

relação indireta

profundidade

PE
efeito enunciativo de:

aproximação

Esquerda
Eu-tu
Aqui
Agora
Opressão
PC

vs.

vs.
vs.

efeito enunciativo de:

distanciamento

Direita

vs.

Ele
Lá
Então
Liberdade

Figura humana com balões

vs.

Outras figuras humanas

Ponto de partida do trem

vs.

Ponto de chegada do trem

Fonte: elaboração nossa

Considerando os efeitos de sentido enunciativos da imagem, a peça TIM 23 – assim
como as demais peças da campanha: TIM 22, TIM 25, TIM 20 e TIM 21 124 –, promove entre o
coenunciador e o termo positivamente valorizado uma interação indireta do tipo “eu-tu”,
que dá num espaço “lá” do discurso, de acordo com uma temporalidade que se constitui
num “então”. Assim sendo, a organização das categorias de pessoa, espaço e tempo promovida pela imagem fotográfica orienta um efeito de afastamento total entre o coenunciador e
a ideia de liberdade, euforizada pelo anúncio.
A cenografia engendrada pela campanha em análise se baseia num espaço público
vinculado à ideia de natureza, atividade física e ritmo de vida mais lento. Contudo, ao mes124

Anexos M, N, O e P, respectivamente.
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mo tempo em que estes valores são suscitados pela imagem, vê-se, no plano de fundo, que
este espaço é também urbano, típico de uma grande cidade, dado o porte das suas edificações. Assim, a ambiência social apresentada pela campanha é urbana, mas balanceada com
a ideia do espaço público do parque, com uma concepção de vida mais livre, na qual valores
como a individualidade e a rapidez da vida numa grande cidade se integra com a valorização
de um ritmo de vida mais lento e maior cuidado com o tempo destinado ao lazer e à saúde.
Dessa forma, tem-se um mundo ético fundado na constante interação entre esses dois ritmos diversos, definindo uma forma de habitar o mundo – ora mais intensa, ora mais calma –
baseada na valorização da individualidade, da rapidez urbana, do momento de descanso e
no cuidado com a preservação do corpo e da mente.
O texto verbal da campanha, é importante destacar, agrega a esta cenografia e mundo ético a valorização da comunicação e a liberdade de acesso ilimitado ao mundo, às pessoas e à interatividade via telefonia móvel e internet. A ideia de uma realidade sem fronteira, e a valorização da liberdade são valores caros a mundo ético da campanha e unem-se à
essa cenografia constituída a partir do espaço urbano. Além disso, o mundo ético em comento é pautado por uma racionalidade econômica, que está presente em diversas campanhas da TIM: as ideias de preços e valores estão sempre presentes, como dados fundamentais da estrutura argumentativa do discurso publicitário.
Apesar do efeito de sentido enunciativo construir uma distância entre o coenunciador e aquilo que é positivamente valorizado pelo discurso – tanto imagem quanto texto deixam claro que o leitor não está inserido no mundo da TIM, não aderiu a seus serviços –, há
uma indicação do percurso a ser feito pelo leitor: as peças mostram uma forma de entrar em
comunhão com o mundo da TIM, com uma realidade sem fronteiras: a adesão ao serviço
Liberty Express. Ou seja, tem-se um conjunto de anúncios que constitui um mundo ético e
uma cenografia de marca de comunhão, haja vista a realização de sua promessa a partir de
uma ideia de liberdade generalizada e acessível a todos.
Para habitar este mundo ético, a campanha apresenta um ethos que põe em relevo
os valores de conectividade, de liberdade de comunicação, sempre em paralelo à relação
racional de custo/benefício, haja vista os elementos de texto verbal. Trata-se, assim, de um
sujeito urbano, integrado à vida digital contemporânea, que entende que o plano Liberty
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Express possui “tudo o que você precisa”, inclusive em relação ao seu preço. É ágil, é dinâmico, com ação e comunicação direta com o leitor. Fisicamente, as figuras humanas do Blue
Man Group reforçam essa constituição esbelta e ágil, consciente da certa medida de seus
movimentos nesta ambiência social urbana – ainda que não encarnem propriamente o papel
do fiador do discurso, o Blue Man Group reitera a constituição corporal do ethos, que se
baseia na habilidade de fluir adequadamente no espaço urbano. Assim, a partir de uma
apresentação bem delineada de seus aspectos morais e físicos, pode-se falar que se trata de
um ethos integrado.
A seguir há um quadro que resume a análise da campanha:

Quadro 58 – Resumo da análise da Campanha Liberty Express

TIPOS DE PUBLICIDADE
CONCEITUALREFERENCIAL

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA
AFASTAMENTO TOTAL

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

INTEGRADO

Fonte: Elaboração nossa

7.6 GRUPO 5: CAMPANHA LIBERTY EXPRESS – CAIXA

A campanha Liberty – Caixa tem o mesmo objetivo da campanha anteriormente analisada: (1) promover a venda do plano de telefonia e de um aparelho celular e (2) agregar
sentidos à marca da operadora. Considerando apenas a revista Veja, a campanha possui cinco peças, publicadas entre os dias 30/04/2014 e 06/08/14. Trata-se de um conjunto homogêneo, com texto verbal e imagens que se repetem em todas as peças, tendo como principal
variação a composição ora em duas páginas, ora em uma página. A tabela a seguir resume as
características quantitativas deste conjunto de anúncios:
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Quadro 59 – Detalhamento da campanha Liberty Express - Caixa

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

TIM 27
TIM 28
TIM 29
TIM 33
TIM 34

página dupla
página ímpar
página par
página dupla
página ímpar

2371
2372
2377
2384
2385

DATA DA PUBLICAÇÃO
30/04/14
05/05/14
11/06/14
30/07/14
06/08/14

Fonte: Coleta de dados nossa

7.6.1 Pré-análise da Campanha Liberty Express – Caixa

A campanha em análise, conforme já dito, tem objetivos muito semelhantes àqueles
da campanha anterior. No entanto, fica claro que nesse caso é preponderante o objetivo de
promover a venda do plano de telefonia e dos aparelhos. Não há, nesse caso, a apresentação de uma situação qualquer, conforme se vê nas campanhas anteriores e a ênfase no espaço urbano, que é marcante nas quatro campanhas já estudadas. O que se vê nessa campanha é um fundo azul, no qual está uma caixa azul e verde aberta, da qual parece sair uma
infinidade de pequenos objetos que guardam relação direta com a comunicação e com o
entretenimento: aparelho telefônicos, símbolos de “@”, notas musicais e envelopes de correspondência. Nas laterais externas da caixa, veem-se as informações técnicas do serviço
anunciado: quantidade de minutos em ligações, volume de dados para acesso à internet,
quantidade de mensagens sms e o acesso ilimitado ao serviço TIM Music. Em todas as peças,
é possível ver a mão de um integrante do Blue Man Group, num plano mais próximo, que
mostra um cartão bancário com o seguinte texto: “Direto no seu cartão de crédito”.
Quando se trata de uma peça em página dupla, como é o caso de TIM 27, a caixa aparece na página esquerda do quadro do anúncio e, na página da direita, vê-se uma imagem de
um aparelho celular em oferta, com suas características técnicas de desempenho e preço.
Considerando o texto verbal, encontra-se um título muito semelhante àquele empregado
nas peças do Grupo 04, localizado na parte superior esquerda: “Liberty Express. O plano com
tudo o que você precisa, com valor fixo por mês. Sem conta, sem surpresa”.
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Figura 56 – Anúncio TIM 27

Fonte: revista Veja, ed. 2371, p.2-3, publicada em 30/04/2014

Na página direita, ainda se vê o texto “Ligue 4003-0941 ou vá até uma loja TIM.”, que
também está presente no Grupo 4, além do slogan da campanha. Ou seja, a campanha em
análise segue a mesma orientação de argumentos e promove a adesão do mesmo conjunto de
valores à marca. Certamente que, em função da inexistência da imagem da campanha anterior
e do trem azul, essa rede de sentidos vinculados à operadora e sua marca fica em segundo
plano em relação ao apelo de venda, mas ainda se trata (mesmo que por efeitos interdiscursivos), de uma comunicação que intenciona vender o produto e agregar valores à marca. Dessa
forma, por mais que não haja aqui a mesma relação equilibrada entre os objetivos de comunicação da campanha anterior, ainda se trata de um conjunto de anúncios do tipo conceitualreferencial.

7.6.2 Análise da Campanha Liberty Express – Caixa

A campanha Liberty Express – Caixa promove a venda do plano de telefonia móvel
que, segundo a operadora, tem “tudo o que você precisa...”. São serviços ilimitados de sms
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acesso à música e a ligações para número da TIM. Juntamente com o nome do plano e o
slogan da marca – ambos já comentados na análise do Grupo 4 –, percebe-se que, novamente, o que está em jogo nesta campanha é a liberdade de comunicação e interatividade via
telefonia e internet móvel, o que se configura na atualidade como um direito de todos e um
recurso cada vez mais acessível. Assim, a categoria semântica de base é “liberdade” vs.
“opressão”, que o discurso realiza de acordo com o percurso “opressão”  “não-opressão”
 “liberdade”.
A enunciação da imagem, considerando as categorias de pessoa e espaço, é orientada pela propriedade plástica da luminosidade sobre o plano de fundo, que nestas peças está
organizada de forma concêntrica. Assim, o que se tem é a área onde está a caixa iluminada,
num tom mais claro, quase branco, e, à medida que o fundo se afasta da caixa a iluminação
vai ficando mais fraca e a superfície mais escura, como se a luz emanasse da caixa – tem-se,
dessa forma, a luminosidade orientada pela categoria topológica “central” vs. “marginal”.
Considerando que o efeito de iluminação sobre o fundo garante o efeito de aproximação e
relação direta com a área mais iluminada, estando as demais áreas mais afastadas do centro
fora de uma relação direta e aproximada, percebe-se que a caixa do Liberty Express mantém
o leitor uma interação direta do tipo “eu-tu”, que se dá num espaço discursivo do “aqui”.
Em contrapartida, tudo aquilo que está fora da área iluminada – ou seja, que não
pertence ao Liberty Express e, por isso mesmo, sofre limitações de comunicação e interatividades –, encontra-se numa interação indireta “ele” com o coenunciador, o que se dá num
espaço “lá” da relação discursiva. Assim, a partir das instâncias de pessoa e espaço, constitui-se uma relação enunciativa “eu-tu” e “aqui” face ao termo euforizado “liberdade”, aqui
representado pelo plano Liberty Express e sua caixa de vantagens e qualidades. Dessa forma,
vê-se que as propriedades do plano de expressão podem ser projetadas sobre a categoria
semântica fundamental e, assim, relações semi-simbólicas com efeitos de sentido enunciativos. O quadro a seguir resume tais relações:
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Quadro 60 – Os efeitos de sentido enunciativos da peça TIM 27

Superficialidade

vs.

Profundidade

Luminosidade

vs.

Obscuridade

Centralidade
Eu-tu
Aqui
Liberdade
Liberty Express

vs.
vs.
vs.
vs.

Marginalidade
Ele
Lá
Opressão
Os outros serviços

PE

PC

Fonte: elaboração nossa

Embora não haja um semi-simbolismo plástico que indique a existência de uma temporalidade própria do plano de expressão, a nitidez que se estende por toda a imagem indica a
fixação de um tempo presente, uma enunciação enunciativa do “agora” produzida pelo plano
de conteúdo. Por outro lado, a disposição dos diversos elementos que saem da caixa dá a ideia
de movimento, de ação que está em seu início, o que provoca no leitor o exercício de construção de uma pós-imagem, orientando o sentido de um momento futuro. Assim, tem-se uma
temporalidade enunciativa que indica o tempo do “agora”, com alguns aspectos enuncivos.
Com as categorias de pessoa, espaço e tempo indicando uma relação enunciativa entre o coenunciador e o termo euforizado, tem a constituição de uma interação “eu-tu” que
se passada num espaço “aqui” do discurso e estabelece uma temporalidade do “agora”.
Dessa maneira, pode-se afirmar os efeitos de sentido enunciativos da peça TIM 27 – que se
estendem às demais peças da campanha – promovem uma relação de aproximação total.
A cenografia constituída pelas peças que integram o Grupo 5 está fundada na ideia
de uma realidade rápida, urbana e contemporânea, na qual, conforme já dito, a comunicação via telefonia móvel e o acesso à internet são elementos constituintes do indivíduo. Além
disso, como é notado na comunicação da operadora TIM, a observações de uma racionalidade econômica, na qual se prioriza a relação custo/benefício e a redução de gastos também é
um aspecto caro nesta cenografia e mundo ético. A praticidade, que torna a vida mais dinâmica e desembaraçada é outro fator positivamente considerado, haja vista a informação de
que não há conta, não há boleto a receber, sendo a mensalidade diretamente lançada no
cartão de crédito do cliente. Novamente, como já se viu nos anúncios do Grupo 4, o texto
convida o leitor a integrar este mundo, busca angariar sua adesão, como se pode ver no tex-
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to que está na página direita da peça TIM 27: “Ligue 4003-0941 ou vá até uma loja TIM.” A
partir, então, desta lógica que busca a união do coletivo pelo uso dos serviços e pela adesão
a uma vida “sem fronteiras”, trata-se de uma campanha que constitui uma lógica de marca
baseada na comunhão generalizada em torno do seu discurso e dos seus valores.
O ethos constituído para habitar essa cenografia e comunicar-se com o leitor é aquele indivíduo cosmopolita, que prioriza a praticidade, o baixo custo das coisas, mas que valorização a comunicação e a conectividade móveis. Trata-se de um ethos que prioriza a tecnologia, o entretenimento e a liberdade que a integração via internet proporciona. Neste caso,
pode-se deduzir que se trata de um ethos fisicamente jovem, ágil, em sintonia com o dinamismo da contemporaneidade e esbelto. No entanto, tais qualidades estão difusamente
colocadas e dependem de relações interdiscursivas significativas. Ou seja, a constituição
desse ethos é muito precisa do ponto de vista moral, enquanto seus traços físicos estão difusamente apresentados, o que faz dele um ethos psicológico.
O quadro a seguir resume a análise do Grupo 5:

Quadro 61 – Resumo da análise da Campanha Liberty Express - Caixa

TIPOS DE
PUBLICIDADE
CONCEITUALREFERENCIAL

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA
APROXIMAÇÃO TOTAL

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

PSICOLÓGICO

Fonte: Elaboração nossa

7.7GRUPO 6: CAMPANHA PORTA AZUL

A campanha Porta Azul, que até o momento tem seu tema explorado nas peças gráficas e eletrônicas da TIM, tem, dentro do período estudado, considerando apenas a revista
Veja, trezes inserções, publicadas entre 02/03/2014 e 10/12/14. Através do conceito da porta azul, que substitui o trem azul, presente em diversas outras peças da TIM, seu principal
objetivo é agregar valores à marca da operadora.
Os treze anúncios em questão apresentam unidade formal e argumentativa, com al-
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guns casos de repetição exata, ou quase exata, de uma mesma peça, o que torna menor o
número de anúncios a analisar – por exemplo: as peças TIM 32, TIM 37, TIM 38 e TIM 40 são
idênticas; as peças TIM 35 e TIM 42 são exatamente iguais, sendo a peça TIM 47 apenas uma
variação delas, com alteração de formato e manutenção de texto verbal e imagem; o mesmo
ocorre com as peças TIM 30 e TIM 31: apresentam a mesma imagem e o mesmo texto, mudando apenas o formato do anúncio; situação igual ocorre entre as peças TIM 39 e TIM 44:
imagem e texto iguais, apenas com mudança no formato; e as peças TIM 41 e TIM 43 também
são idênticas entre si. O quadro abaixo detalha o conjunto de anúncios que formam a campanha:

Quadro 62 – Detalhamento da Campanha Porta Azul

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

TIM 30
TIM 31
TIM 32
TIM 35
TIM 37
TIM 38
TIM 39
TIM 40
TIM 41
TIM 42
TIM 43
TIM 44
TIM 47

página dupla
uma página par
página dupla
página dupla
página dupla
página dupla
página dupla
página dupla
página dupla
página dupla
página dupla
uma página par
uma página impar

2379
2382
2383
2387
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2403

DATA DA PUBLICAÇÃO
25/06/14
17/07/14
23/07/14
20/08/14
01/10/14
08/10/14
15/10/14
22/10/14
29/10/14
05/11/14
12/11/14
16/11/14
10/12/14

Fonte: Coleta de dados nossa

7.7.1 Pré-análise da Campanha Porta Azul

A campanha Porta Azul, diferentemente das anteriormente analisadas, traz um elemento conceitual novo: a própria porta, que une dois espaço diferente – ou seja, semelhante a um portal dimensional, como aqueles de filmes de ficção científica, há uma aproximação
entre duas situações fisicamente distantes: o músico que sai de sua sala direto para o palco
do show (TIM 32, TIM 37, TIM 38 e TIM 40), a namorada que sai de um lugar próximo ao mar

362

para encontrar o namorado em uma praça pública (TIM 35, TIM 42 e TIM 47) ou a porta que
liga o quarto da filha ao escritório do pai (TIM 39 e TIM 42). Assim, a porta azul da TIM funciona como a conexão entre um ambiente e outro, estabelecendo a lógica de um “mundo sem
fronteiras”, conforme propõe a operadora.

Figura 57 – Anúncio TIM 30

Fonte: revista Veja, ed. 2379, p.2-3, publicada em 25/06/2014

A peça TIM 30, mostrada acima, é o primeiro anúncio, publicado em Veja, a empregar a figura da porta azul. Observando esta peça no interior do seu conjunto, percebe-se que
ela tem um texto bastante diferente daqueles dos demais anúncios, que funciona como a
apresentação de uma nova fase da comunicação publicitária da empresa, revelando seu
conceito e valores mobilizados. O título “A oportunidade é uma porta azul esperando para
ser aberta”, localizado na parte superior esquerda do quadro, e o corpo de texto “A TIM
acredita que toda porta leva a novas experiências e emoções na sua vida. Por isso ajudamos
você a se conectar cada vez mais parar chegar aonde quiser”, localizado abaixo do título,
deixam transparecer a intenção da campanha que é falar da operadora, mostrar ao leitor a
sua compreensão de mundo, o ordenamento dado pela comunicação ao sistema de valores
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desse mundo da marca, o que acaba por criar junto ao leitor um entendimento de que relação ela quer estabelecer com a sociedade. Por fim, logo abaixo do corpo de texto, está o seu
feche separado, com uma tipologia levemente maior: “Abra a porta azul e entre no mundo
sem fronteiras”. Percebe-se, com isso, que a campanha tem o objetivo de criar um conjunto
de valores a seu respeito, ela intenciona criar junto ao leitor uma sua imagem social. Tratase, assim, de um conjunto de anúncios do tipo conceitual.

7.7.2 Análise da Campanha Porta Azul

Na peça TIM 30, está claro objetivo de apresentar um conceito de comunicação que,
ainda que seja diferente daquele posto em circulação pelo tema do trem azul, guarda coerência com os valores da marca – ou seja, é uma mudança que dá continuidade ao que vinha
sendo feito. Na imagem deste anúncio, diferentemente do que predomina na campanha, a
porta está fechada, num lugar completamente isolado, no qual não há qualquer elemento
humano. Assim, como afirma o título, trata-se de “uma porta azul esperando para ser aberta”, que convida o leitor para aderir ao mundo da TIM. A promessa da marca anunciante é
que neste mundo o leitor vai, como afirma o corpo de texto, “se conectar cada vez mais para
chegar aonde quiser”. O fecho do corpo de texto, que retoma a formulação do convite, também resgata o que vem sendo trabalhado pela TIM e que está em seu slogan: “... entre no
mundo sem fronteiras”.
A concepção de um mundo sem fronteiras, sem entraves e amarras, no qual se está
livre para fazer deslocamentos e entrar em contato com qualquer um, que esteja em qualquer lugar, é o mesmo conjunto de valores que a TIM desenvolveu com o tema do trem azul.
Tem-se, assim, novamente, uma campanha que coloca em funcionamento a categoria semântica “liberdade” vs. “opressão”, de forma que estar em comunhão com os serviços da
TIM é estar em conjunção com o termo simples “liberdade”, tendo maior capacidade de comunicação e conexão, o que permite “ir mais longe”, ou seja, permite a ampliação do alcance do conhecimento. Por outro lado, o termo simples “opressão” é figurativizado pela limita-
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ção em termos de comunicação e conexão, o que impede um conhecimento maior do mundo, que impede a movimentação global do sujeito – ele, assim, encontra-se tolhido, oprimido pela privação de uma forma de viver “sem fronteiras”. A partir, então, da categoria semântica, vê-se o discurso desenvolver o percurso “opressão”  “não-opressão”  “liberdade”, que, nessa peça, situa a narrativa ainda no primeiro estágio.
Conforme já dito antes, observando o conjunto formado pelas treze peças, identificam-se cinco subgrupos, visto que alguns anúncios são idênticos ou são uma adaptação resumida de uma inserção anterior. No entanto, ao analisar os cinco subconjuntos, percebe-se
que três deles possuem a mesma estrutura formal e texto verbal, o que reduz as treze peças
para três grupos: (1) o primeiro, formado pelas peças TIM 30 e TIM 31 125; (2) o segundo subgrupo, formado pelos anúncios TIM 32, TIM 35126, TIM 37127, TIM 38128, TIM 39129, TIM 40130,
TIM 42131, TIM 44132 e TIM 47133 e, por fim, (3) o terceiro subgrupo, formado pelas peças TIM
41134 e TIM 43135, que, apesar de ser muito semelhante ao subgrupo anterior – pois em todos as peças a porta azul funciona como uma ligação entre dois ambientes distintos e distantes –, forma um outro conjunto, já que ele tem o objetivo de informar acerca do plano Liberty, diferentemente das peças do primeiro e do segundo subgrupos, que são totalmente
institucionais.
Dessa forma, percebe-se que, mesmo integrando a estrutura narrativa da campanha,
as peças TIM 30 e TIM 31 são os únicos anúncios do grupo que não situam a porta azul como
a passagem aberta entre duas situações – todas as demais peças apresentam esta configuração. Por isso, para efeito de análise da campanha como um todo, optamos pelo estudo detalhado da peça TIM 32, por ela ter os elementos verbais e não verbais fundamentais do grupo
e por ter sido publicada o maior número de vezes: dentre os trezes anúncios da campanha,
além de TIM 32, outras três inserções são idênticas à referida peça. A seguir, a peça TIM 32:
125

Conforme já dito, a peça TIM 31 (ANEXO Q) é uma adaptação da peça TIM 30.
Anexo R.
127
Idêntica à peça TIM 32.
128
Idêntica à peça TIM 32.
129
Anexo S.
130
Idêntica à peça TIM 32.
131
Idêntica à peça TIM 35.
132
Conforme já dito, a peça TIM 44 (ANEXO T) é uma adaptação da peça TIM 39.
133
Conforme já dito, a peça TIM 47 (ANEXO U) é uma adaptação da peça TIM 35.
134
Anexo V.
135
Idêntica à peça TIM 41.
126
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Figura 58 – Anúncio TIM 32

Fonte: revista Veja, ed. 2383, p.88-89, publicada em 23/07/2014

Como se pode ver, a peça TIM 32 apresenta uma imagem que ocupa toda a extensão
do anúncio. Sobre a fotografia, há, na parte inferior esquerda, o título e o corpo de texto; na
parte inferior direita, está a marca da operadora e o slogan. A imagem mostra o espaço interno de uma residência, no qual se veem quadros, uma televisão skates e parte de uma
bicicleta. Na página da direita, próximo ao centro do quadro, há uma porta azul aberta, através da qual pose-se ver a multidão junto a um palco de show musical. Próximo à porta, caminhando em sua direção, vê-se um rapaz, segurando uma guitarra, como um músico que
caminha em direção ao palco. A ideia que se tem é que o rapaz vai sair da sala de sua casa
direto para o palco, através da porta, como se ela fosse uma abertura direta entre os dois
ambientes, que geralmente não possuem conexão entre si.
O título “Abra a porta azul e entre no mundo sem fronteiras”, seguido do corpo de
texto “A TIM ajuda você a se conectar cada vez mais, abrindo as portas que levam a novas
oportunidades. Tudo para você superar fronteiras e chegar aonde quiser”, situa o percurso
da narrativa no estágio “não-opressão”, ao apresentar uma figura que abre a porta azul, que
antes estava fechada nas peças TIM 30 e TIM 31, aceitando o convite da operadora e participando de um “mundo sem fronteiras”.
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Considerando a instância de pessoa, a proporção entre as propriedade de verticalidade e horizontalidade da figura humana e do quadro do anúncio, caracteriza, de imediato,
um plano de conjunto, que, apesar de não ser característico de uma relação próxima, acaba
situando o leitor num relação direta com o ambiente da casa, com a contemplação daquele
sujeito que resolver transpor a porta azul e adentrar no mundo sem fronteiras – assim, o
leitor encontrar-se desvinculador do rapaz que carrega a guitarra, como quem está “de fora”, mas nula relação direta “eu-tu” com o ambiente próprio de quem ainda está no primeiro estágio do percurso. Em paralelo, e reforçando a ideia de um plano de conjunto não tão
distante, vê-se, através da porta azul, uma imagem que, de acordo com a proporção entre as
propriedades de verticalidade e horizontalidade das figuras humanas e do quadro do anúncio e da porta, é caracterizada como um plano geral – dessa forma, o leitor é posta numa
relação indireta “ele” com a situação que representa o termo euforizado, a ideia de liberdade de movimentação e conexão. Ou seja, ao mesmo tempo em que o coenunciador mantém
uma relação direta “eu-tu” com o que representa a “opressão”, ele mantém uma relação
indireta “ele” com aquilo que é positivamente valorizado pelo discurso.
A mesma relação pode ser percebida quando se avalia a relação de espaço – as mesmas propriedades plásticas de horizontalidade e verticalidade que estabelecem as relações de
pessoa, constituem as relações de espaço. Assim, temos os lugares do “aqui” e do “lá” bem
definidos no discurso, de forma que o coenunciador está em relação indireta com o termo
euforizado e em relação direta com o termo disforizado, assistindo a figura humana caminhar
em direção à porta – num gesto de clara negação do termo “opressão”, representado pelo não
acesso a recursos de telefonia móvel que permitam liberdade em ligações e conexão com a
internet.
Já em relação à instância de tempo, não se tem um semi-simbolismo plástico através
da categoria “nítido” vs. “nebuloso”, pois toda a extensão da imagem está nítida, nem pelo
ordenamento de outra propriedade plástica. Por outro lado, considerando as figuras de discurso, percebe-se que a disposição do corpo do rapaz, sobretudo suas pernas, indicam movimento, um deslocamento que vai do “aqui” para o “lá”, do lugar que representa a “opressão” para o lugar que representa a “liberdade”. Assim, o posicionamento do personagem no
momento da captação da imagem sugere ao leitor que ele construa o porvir do movimento,

367

uma pós-imagem – o que indica o momento futuro, um tempo “então” do discurso.
Com isso, percebe-se que as instâncias de pessoa, espaço e tempo da imagem constituem uma enunciação enunciava neste caso: o coenunciador mantém uma relação indireta
“ele” com o termo socialmente valorizado, que ocorre num espaço distante do “lá” e que
promove um tempo discursivo do “então”. Tem-se, assim, uma enunciação enunciva, que se
caracteriza por um afastamento total.
A cenografia engendrada pelo discurso e sua enunciação, sobretudo da imagem, evidencia uma ambiência social urbana e jovem, na qual se vivencia os problemas da distância
dos entes queridos, das dificuldades em função do trabalho e o afastamento da família, como
se pode observar nas imagens veiculadas na campanha. É uma cenografia que traz para discussão as dificuldades da vida contemporânea e urbana, ao mesmo tempo em que apresenta
as formas, também contemporâneas e urbanas, de contornar as dificuldades do cotidiano:
neste caso, as tecnologias de telefonia e internet móveis. O mundo ético que esta cenografia
mobiliza tem seu sistema de valores pautado na valorização da individualidade e da realização
dos sonhos, do esforço do trabalho e do sentimento de partilhar a vida com aqueles que se
ama.
Os elementos verbais, como se vê, convidam o leitor a “abrir a porta azul”, a integrar
este mundo no qual as distâncias se tornam menores e, assim, é possível estar em qualquer
lugar e ir aonde se quer – a marca TIM, neste contexto, entra como a chave para a ruptura
das fronteiras e a conexão com o mundo. Desse modo, trata-se de uma cenografia que busca
acolher a todos, que intenciona promover a comunhão de maneira indistinta, pois só assim a
sua proposta se concretiza num mundo, num coletivo – ou seja, o discurso em análise promove uma cenografia de marca de comunhão.
Enquanto efeito de sentido que encarna a origem do dizer – a voz do enunciador, o
ethos da campanha Porta Azul é próprio do universo jovem, urbano e contemporâneo, que
se adapta com tranquilidade e fluidez à cenografia engendrada, justamente para que se torne uma voz crível e persuasiva. Em função disso, sua compleição física é esbelta e dinâmica a
ponto de poder adequar-se a este mundo sem fronteiras, no qual se pode estar sempre conectado e pronto para novas oportunidades – ou seja, tanto o verbal quanto o não-verbal do
discurso sustentam um fiador que, embora tradicional em seus valores, é moderno e des-
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contraído em sua inserção social e em seu vestuário. Do ponto de vista moral, trata-se de
uma voz que preserva a ideia de família e das relações no interior dos grupos afetivos – trata-se de um sujeito que quer conquistar o mundo e romper com seus limites, a mesmo tempo em que preserva a afetividade com os entes queridos e a valorização do trabalho e da
individualidade. Como se trata de um discurso que permite identificar com clareza os traços
psicológicos e físicos do seu fiador, tem-se um processo de ethos integrado.
O quadro a seguir resume a análise do Grupo 6:

Quadro 63 – Resumo da análise da Campanha Porta Azul

TIPOS DE
PUBLICIDADE
CONCEITUAL

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA
AFASTAMENTO TOTAL

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

INTEGRADO

Fonte: Elaboração nossa

7.8 GRUPO 7: CAMPANHA CONTROLE WHATSAPP

A campanha Controle WhatsApp, que na revista Veja tem três inserções dentro do
período estudado, todas no mês de dezembro de 2014, tem objetivo claramente direcionado às vendas, possivelmente em função desta época no ano, que é caracterizada por um
aquecimento das atividades do varejo. A intenção das peças é informar o leitor sobre um
novo serviço, o plano Controle WhatsApp, e apresentar seus detalhes de funcionamento.
Com um uso da imagem fotográfica que se restringe a um efeito de sentido puramente denotativo, já que se trata apenas de mostrar o celular em promoção – que varia de um anúncio para outro –, o conjunto de peças prioriza detalhar as caraterísticas técnicas do plano de
telefonia anunciado e o desempenho do aparelho celular, bem como seus respectivos preços.
Trata-se de um pequeno conjunto de peças que apresenta organização verbal e não
verbal bastante homogênea. O que varia entre os três anúncios é apenas o aparelho celular
apresentado em promoção, na página direita de cada peça. A seguir, o resumo das peças da
campanha:
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Quadro 64 – Detalhamento da Campanha Controle WhatsApp

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

TIM 46
TIM 48
TIM 49

página dupla
página dupla
página dupla

2402
2404
2405

DATA DA PUBLICAÇÃO
03/12/14
17/12/14
24/12/14

Fonte: Coleta de dados nossa

7.8.1 Pré-análise da Campanha Controle WhatsApp

A referida campanha, que em relação aos demais anúncios da mesma operadora explora de maneira pouco expressiva a imagem fotográfica – restringindo-se, conforme já dito,
a um valor puramente denotacional –, apresenta como elemento principal do título o nome
do novo serviço ofertado – “Chegou Controle WhatsApp” – em todas as peças do grupo. Na
página esquerda da peça, vê-se, logo abaixo do título, um texto que cumpre função semelhante àquela de um subtítulo ao explicar a ideia apresentada no título: “WhatsApp Ilimitado. Sem descontar da sua franquia de internet”. Mais abaixo estão as informações detalhadas do plano – volume de dados da franquia de acesso à internet, quantidade ilimitadas de
torpedos e valor mensal do plano –, em uma estrutura de tópicos, sem a formação de orações, apresentadas dentro de balões, à maneira de uma troca de mensagens em aplicativos
de conversa instantânea, como se pode ver no anúncio TIM 46, a seguir:
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Figura 59 – Anúncio TIM 46

Fonte: Revista Veja, Edição 2402 – p. 86-87 – publicada em 03 dez. 2014

Na página direita da peça TIM 46, um retângulo comporta a imagem fotográfica de um
aparelho celular. Ao seu lado, há a indicação do modelo e marca do aparelho, seguido dos
seus detalhes técnicos de desempenho e preço. Dessa forma, percebe-se que o foco de interesse dos anúncios está dividido em duas frentes: (1) lançar o plano Controle WhatsApp e suas
características e (2) promover a venda do referido plano e aparelhos celulares. Desta forma, as
peças TIM 46, TIM 48 e TIM 49136 formam um conjunto de anúncios do tipo referencial.

7.8.2 Análise da Campanha Controle WhatsApp

Embora a campanha em análise não tenha um apelo centrado nos valores da marca,
ainda assim vê-se o alinhamento que existe entre a própria concepção do serviço anunciado,
as peças da campanha Controle WhatsApp e os conceitos postos em circulação pelas demais
136

Considerando que as três peças só não são idênticas por que variam os modelos de celulares apresentados
na página direita de cada um dos anúncios, as peças TIM 48 e TIM 49 não serão apresentadas nos anexos.
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campanhas da TIM. O slogan “você, sem fronteiras”, que sintetiza bem o mundo ético e o
sistema de valores presente na comunicação da operadora, apresenta pontos em comum
com esse grupo de anúncios, como se vê na ideia de um acesso ao aplicativo WhatsApp de
forma ilimitada, assim como a oferta de uso ilimitado de mensagens sms.
Do mesmo modo, a frase situada na parte esquerda inferior do anúncio, sobre o bloco
de informações obrigatórias, funciona como um fechamento da ideia principal exposta no título e retoma os conceitos já empregados pela TIM: “A TIM abriu as portas do WhatsApp para
você”. A capacidade de comunicação e acesso à internet, como um conceito socialmente valorizado e que representa, na contemporaneidade, a ideia de liberdade e possibilidade de deslocamento global, está aí presente, sobretudo pela retomada do conceito da “porta azul”, que
não está visualmente presente nas peças, mas que se apresenta de modo sutil nesse fragmento de texto verbal. Assim, temos em funcionamento nesta campanha a categoria semântica
“liberdade” vs. “opressão”, que realiza o percurso “opressão”  “não-opressão”  “liberdade”.
A imagem fotográfica, nesse caso, apresenta apenas um valor denotativo – ela é preenchida por seu caráter analógico. Pode-se dizer que a fotografia em questão afirma, na sua
relação com o texto verbal ao lado, o seguinte: “eis o celular Nokia Lumia 530 Dual Sim”.
Ainda que Barthes (1990, p.34) nos diga que “*...+ nunca se encontra (pelo menos em publicidade) uma imagem literal em estado puro *...+”, nesse caso, o efeito de sentido que prevalece é a ideia de apresentar o aparelho ao leitor, de “descrever” suas características a partir
da capacidade analógica da imagem fotográfica. Além disso, a imagem dos celulares presentes nas peças da campanha em análise não apresenta elementos que constituam um semisimbolismo plástico próprio das instâncias de pessoa, espaço e tempo, reduzindo significativamente seu valor discursivo.
A cenografia em questão está fundada nas ideias interatividade, liberdade de acesso
à internet e comunicação enquanto valores socialmente relevantes e positivos. Ainda que
não haja uma imagem que apoie a constituição de um ambiente, percebe-se que se trata de
uma cenografia urbana, na qual o estar conectado é bastante importante. A própria concepção do plano Controle WhatsApp – e a utilização própria utilização do produto como argumento de promoção; ou seja, o produto por si só já basta como atrativo para a sua divulga-
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ção – orienta um mundo ético e um sistema de valores em que estar sempre disponível
através de programas de troca de mensagens é crucial para a escolha de uma operadora de
telefonia móvel.
Outro aspecto significativo do sistema de valores que integra essa cenografia é a preocupação com uma racionalidade econômica, que preza pelos baixos gastos com telefonia e
internet móveis – a própria apresentação do preço como argumento de venda e a informação de que o uso do aplicativo WhatsApp não é descontado do volume de dados da franquia
já indicam a colocam em destaque de valores como economia e internet de baixo custo.
Percebe-se que, a partir de uma lógica da liberdade de acesso e exploração do uso
pessoal da telefonia móvel e da internet como valores caros à lógica contemporânea, aliada
a preços reduzidos e facilidades tais como aplicativos que não descontam da franquia de
internet, tem-se uma cenografia que busca agregar um número sempre maior e indistinto de
clientes, de pessoas que se aglutinam através da comunhão da marca. Assim sendo, trata-se
de uma cenografia que constitui os valores da marca através de um princípio arregimentador de sujeitos, que busca a mobilização para uma comunhão geral em torno da marca – ou
seja, trata-se de uma cenografia que constitui uma marca de comunhão.
O ethos que se forma à medida que o discurso e a enunciação se desenvolvem é
adaptado a essa ambiência social. Dinâmico, que privilegia a interação e a comunicação muito mais através de aplicativos de mensagens instantâneas do que pela tradicional conversa
ao telefone – afinal, esse é um recurso empregado na própria interação com o leitor –, tratase de um fiador contemporâneo, perfeitamente habituado aos recursos da internet e que
sabe a relevância que há em se consumir serviços de comunicação sem gastar muito. Esse
processo de ethos orienta também a constituição de um fiador objetivo, direto, haja vista o
pouco emprego de verbos texto, a articulação de períodos cursos e o emprego significativos
da estrutura em tópicos, sem períodos ou frases que se articulam. Trata-se, assim, de um
ethos que se define com precisão somente quanto a suas qualidades morais e psicológicas,
tendo suas características físicas difusamente insinuadas. Em outras palavras, o discurso e a
enunciação da campanha Controle WhatsApp configura um ethos psicológico.
A seguir há um quadro que resume a análise da campanha:
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Quadro 65 – Resumo da análise da Campanha Controle WhatsApp

TIPOS DE
PUBLICIDADE

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

REFERENCIAL

-

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

PSICOLÓGICO

Fonte: Elaboração nossa

7.9 GRUPO 8: PEÇAS DIVERSAS DA TIM

As peças a seguir não caracterizam, conforme os conjuntos anteriormente analisados, uma campanha – ou seja, não apresentam um elemento gráfico ou verbal que crie uma
unidade temática e conceitual. Assim, esse grupo é formado por anúncios que não encontram entre as demais peças da operadora TIM uma unidade, exceto aquela que os vincula de
algum modo à marca. Esse conjunto é formado por três peças, publicadas no segundo semestre de 2014, entre setembro e dezembro, conforme se vê no quadro abaixo:

Quadro 66 – Detalhamento de Peças Diversas da TIM

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

TIM 36
TIM 45
TIM 50

página dupla
página dupla
página dupla

2392
2401
2406

DATA DA PUBLICAÇÃO
24/09/14
26/11/14
31/12/14

Fonte: Coleta de dados nossa

7.9.1 Pré-análise de peças diversas da TIM

Nesse conjunto, encontramos dois anúncios que exploram o apelo de vendas de aparelho celular (TIM 45) e tablet (TIM 36). Enquanto na peça TIM 36 vemos um título que promove o aparelho iPad Mini, em conjunto com o plano Liberty Web – “Aproveite o iPad mini
no Liberty Web com um preço incrível” –, acompanhado das características técnicas do tablet e do preço do plano de telefonia, na peça TIM 45 encontra-se um título com a mesma
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intenção: “iPhone 6 com descontos exclusivos no Liberty”, que traz também o preço do referido aparelho.
Como se pode perceber, o objetivo principal dessas peças é a promoção de uma oferta de aparelho, seja celular ou tablet, vinculada a um plano da operadora – o que indica a
possibilidade de serem anúncios cooperados. Não há, nesses dois casos, a intenção de promover a circulação de valores da marca de forma expressiva. A intenção é promover o aumento no número de clientes da operadora a partir do apelo criado pela redução de preços
de produtos de marcas consagradas, como é o caso da Apple. A seguir, vemos o anúncio TIM
36, que exemplifica bem esta lógica:

Figura 60 – Anúncio TIM 36

Fonte: revista Veja, ed. 2392, p.18-19, publicada em 24/09/2014

Temos, assim, dois anúncios – TIM 36 e TIM 45137 – que exemplificam bem a categoria de publicidade referencial, pois objetivam promover a venda, fixando-se em atributos
mais racionais e sem colocar em relevo os valores agregados à marca. Por outro lado, isso
não é o que ocorre na peça TIM 50, terceiro anúncio deste grupo. Nesta peça, vê-se o título
“Navegue melhor e mais rápido com a velocidade 4G”. Na parte inferior esquerda da peça o
137

Anexo W.
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texto “4G da TIM. Mais conexão para você abrir mais portas”, vinculando a peça à ideia trabalhada nas campanhas da TIM do tipo conceitual, publicadas em Veja em 2014, que se baseiam no tema da “porta azul”. A seguir, a peça TIM 50:

Figura 61 – Anúncio TIM 50

Fonte: revista Veja, ed. 2406, p.10-11, publicada em 31/12/2014

Nesse anúncio, há a presença dos integrantes do Blue Man Group, situados num espaço em que predomina a cor azul e que tem, no piso e na parede, desenhos semelhantes a
placas de circuitos integrados. Na página esquerda, próximo ao centro e num ponto mais
elevado, vê-se uma espécie de quadrado com a inscrição “4G”, que apresenta uma iluminação vinda por trás. Como se vê, não se trata de um anúncio que apresenta detalhes técnicos
de um produto ou serviço – não há, neste caso, a intenção de descrever o serviço 4G, mas de
agregar à marca os valores próprios do desenvolvimento tecnológico dito “de ponta”. Tratase, assim, de uma peça que do tipo conceitual.
Percebe-se, então, que o conjunto em análise não apresenta uma classificação única,
o que é de se esperar, já que não é um grupo de peças articuladas em torno de um conceito
único – não formam uma campanha, conforme já dito. São dois anúncios que têm uma lógica referencial, pondo em relevo a apresentação de atributos de produtos e promovendo a
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venda (TIM 36 e TIM 45), e um anúncio que busca colocar em evidência o mundo ético da
marca e seu sistema de valores (TIM 50).

7.10 ANÁLISE DE PEÇAS DIVERSAS DA TIM

As peças TIM 36 e TIM 45 apresentam os preços de celulares e tablets em promoção,
quando vendidos em conjunto com os serviços da TIM. Ou seja, a operadora TIM funciona
como a ligação entre a situação em que o leitor está em disjunção com o produto e a situação em que o leitor está em conjunção com o produto. No entanto, no discurso destas peças, ter um tablet ou um iPad, assim como ter acesso aos serviços da TIM, é viver a experiência da liberdade de comunicação e interação via internet, é ter ampliada a capacidade de
mobilidade, ainda que através dos ambientes digitais, o que aumenta a capacidade de conhecimento do mundo.
Dessa forma, o que se vê nos anúncios TIM 36 e TIM 45 é o funcionamento da categoria semântica “liberdade” vs. “opressão”, que se dá segundo o percurso “opressão” 
“não-opressão”  “liberdade”. Os anúncios apresentam ao leitor a oportunidade para negar
um estado de limitação em relação aos recursos de comunicação. Ou seja, está implícito que
o leitor está no estágio de “opressão” pela falta dos recursos de comunicação da TIM, ao
mesmo tempo em que ele é colocado diante dos mecanismos que o permitirão negar essa
privação – a promoção anunciada –, que levará o coenunciador a um estado de conjunção
com a “liberdade”, ao aderir aos serviços da TIM.
No caso da peça TIM 36, a imagem do tablet, situada no interior do anúncio, parece
estar disposta sobre uma base, posicionada frontalmente em relação ao leitor. Tal modo de
mostrar o aparelho caracteriza uma discursividade da imagem que a aproxima de um valor
denotativo, na intenção de cumprir a função de evidenciar os atributos físicos do objeto.
Nesse caso, não há uma relação entre estruturas plásticas do plano de expressão fotográfico
e categorias do plano de conteúdo, o que impede em se falar numa significação própria do
plano de expressão que apresente efeitos de sentido enunciativos.
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O mesmo ocorre com a peça TIM 45, que apresenta a imagem dos celulares de forma
a “descrever” seus detalhes físicos: dois aparelhos evidenciam a traseira do iPhone 6, enquanto o terceiro evidencia a parte frontal do celular. Nessa peça também não há projeções
do plano de expressão plástico da imagem sobre o plano de conteúdo que permita identificar relações de sentido enunciativo. A imagem aí opera sobretudo no nível denotativo da
imagem fotográfica, carregada por seu valor de “perfeito” análogo da realidade.
No entanto, considerando a peça TIM 50, percebe-se a vinculação entre o plano de
conteúdo e o plano de expressão, que forma a constituir um semi-simbolismo plástico. Assim como nas demais peças, a categoria semântica em funcionamento é “liberdade” vs.
“opressão”, que orientada pelo percurso “opressão”  “não-opressão”  “liberdade”. O
título “Navegue melhor e mais rápido com a velocidade 4G”, juntamente com o texto “Troque seu chip por um TIMChip 4G”, situado na parte inferior direita do espaço, ao lado da
marca gráfica da operadora, indica para o leitor o caminho para a negação do termo disforizado, deixando implícita a sua conjunção com o termo simples “opressão”, figurativizado
pela disjunção com o serviço 4G da TIM. Assim, cabe ao leitor negar a o termo “opressão” e
aderir à liberdade prometida pela marca.
Observando o quadro do anúncio, percebe-se que a luz por traz do retângulo “4G” é
construída pelas zonas de cor clara, organizadas de forma concêntrica, sob a figura flutuante
do “4G”. À medida que nos afastamos da placa quadrada luminosa, todo o espaço fica mais
escuro, de forma que identificamos a categoria topológica “central” vs. “marginal” sobrepondo-se sobre a categoria semântica de base, de forma que o termo “liberdade”, figurativizado pela placa flutuante “4G” encontra-se no centro do foco de luz; por outro lado, quanto
mais afastada do centro, na zona marginal do quadro, encontra-se as área de sombra, associadas ao termo “opressão”, em posição diametralmente oposta ao termo “liberdade”.
Em função do jogo de linhas e perspectiva construído pelo desenho de placas de circuito integrado e pelas linhas dos raios de luz que partem do centro luminoso, percebe-se
que há a constituição de um espaço próximo do coenunciador, um “aqui” no interior do discurso, ao mesmo tempo em que se tempo a constituição de um lugar mais afastado, em relação ao coenunciador, um “lá” no interior do discurso.
Associado à instância de espaço, vê-se que o coenunciador, em função mesmo do
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plano de conjunto formado pelas relações de proporção entre as figuras humanas e as dimensões do quadro do anúncio, situam o coenunciador em uma posição “de fora” da situação, mantendo uma relação indireta “ele” com o termo euforizado, a figura luminosa no
fundo do espaço, enquanto mantém uma relação direta “eu-tu” com o elemento disforizado,
figurativizado pelas zonas marginais escuras, onde está situado aquele que assiste a cena, o
coenunciador. O quadro a seguir resume as relações enunciativas próprias do plano de expressão do anúncio:

Quadro 67 – Os efeitos de sentido enunciativos da peça TIM 50

Profundidade

vs.

Superficialidade

Luminosidade

vs.

Obscuridade

Centralidade
Ele
Lá
Liberdade
Placa 4G

vs.
vs.
vs.
vs.

Marginalidade
Eu-tu
Aqui
Opressão
Zonas periféricas escuras

PE

PC

Fonte: elaboração própria

Considerando a categoria de tempo, não se pode identificar relações entre o plano
de expressão e o plano de conteúdo que configurem um semi-simbolismo. Contudo, a nitidez da cena, e o posicionamento das figuras humanas indicam a captação de imagem feita
em um breve espaço de tempo, como que num instante muito curto para fixação do movimento, o que orienta o efeito de sentido para um momento discursivo “agora”, dado pela
pelas figuras do plano de conteúdo.
Assim, tendo em vista que o coenunciador mantém uma relação com o termo euforizado “liberdade” caracterizada pela interação indireta “ele”, que ocorre num espaço distante “lá”, ambos enuncivos, ao mesmo tempo em que, considerando o plano de conteúdo, o
discurso constitui uma temporalidade enunciativa do “agora”, pode-se falar que a enunciação da imagem, nesse caso, caracteriza-se pelo afastamento intermediário.
Com relação à cenografia constituída pelo discurso, nas peças TIM 36 e TIM 45 não
há elementos figurativos que contribuam para a configuração de uma ambiência social, ficando a cargo do texto verbal essa tarefa. Assim, o texto verbal permite identificarmos uma
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cenografia objetiva e direta, dinâmica e que sugere um estado instável de constantes transformações, como se vê na peça TIM 36, que apresenta o enunciado como uma oportunidade
imperdível, que deve ser imediatamente aproveitada pelo leitor: “Aproveite o iPad mini*...+”,
“com um preço imperdível” e “por apenas R$ 799 *...+”. Tem-se, aí, uma cenografia acelerada, que inspira urgência, e um mundo que valoriza positivamente ideias como instabilidade,
incerteza e efemeridade, que estão na base na vida contemporânea.
Seguindo cenografia semelhante, mas não igual, a peça TIM 45 também constitui
uma ambiência social direta e objetiva, que imprimi a ideia de uma situação imperdível e
rara, como se pode ver no título “iPhone 6 com descontos exclusivos no Liberty”. Além disso,
trata de uma cenografia e mundo ético cujo sistema de valores sociais coloca em destaque
em destaque o avanço tecnológico, como se vê no texto situado na parte inferior esquerda
do quadro: “O iPhone 6 não é só o maior. Ele é grande em todos os sentidos. Maior, porém
mais fino. Mais poderoso, mas com consumo de energia menor. É uma nova geração de
iPhone”.
Se as peças TIM 36 e TIM 45 não têm elementos figurativos que orientam a configuração de uma cenografia e um mundo ético da marca, ficando essa empreitada a cargo do
texto verbal, o mesmo não ocorre com o anúncio TIM 50. Nessa peça, há a um ambiente em
que as figuras humanas estão situadas que, em conjunto com o texto verbal, dá forma à cenografia do discurso. As linhas que simulam placas de circuito integrado, presentes no chão
e na parede de fundo, situam os integrantes do blue Man Group no espaço “cercado por
tecnologia”. O título “Navegue melhor e mais rápido com a velocidade 4G” orienta a leitura
do ambiente como sendo a figurativização do desenvolvimento tecnológico. Velocidade de
acesso à internet, possibilidade de contato imediato com qualquer pessoa vinculada à rede,
sensação de liberdade de conhecimento do mundo, todas ideias positivamente valorizadas
dentro do mundo ético e da cenografia do anúncio.
Ainda que a ambiência social da peça TIM 50 apresente claras diferenças em relação
às cenografias dos dois outros anúncios, todas convergem para um efeito de sentido de integração. No caso de TIM 36, a ideia de preço promocional, que já implica maior acesso a
bens e serviços, os textos que orientam o leitor aproveitar a oportunidade reforçam a ideia
de uma marca destinada a todos, que tem sua lógica de funcionamento baseada na comu-
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nhão indistinta.
O mesmo tom convidativo, que apela à participação do leitor, assim como a promoção que reduz o preço do aparelho iPhone 6 em 30%, aproximadamente, e parcelado em
doze prestações, faz com que a peça TIM 45 também busque a adesão do maior número
possível de leitores.
Na peça TIM 50, percebe-se o mesmo efeito de sentido, já que sua proposta é a constituição de um mundo baseado na redução das distâncias e na aproximação das pessoas
através do contato virtual da internet – nesse cenário, a ideia de liberdade de ação e conectividade só ganha sentido quando o maior número de pessoas está integrado à rede. Por
isso, a cenografia e o mundo ético do conjunto de anúncios em análise constituem a operadora como uma marca de comunhão, já que sua lógica de funcionamento está fundada na
adesão indiscriminada pelo consumo simbólico da marca.
O ethos constituído por essas peças, e que ao mesmo tempo dá força e veracidade a
elas, é direto e objetivo, como se pode ver pelos títulos – períodos curtos, inexistência de
orações subordinadas e condicionais. Trata-se de um ethos ágil, dinâmico, bem adaptado à
instabilidade e efemeridade contemporâneas e que joga com esses valores para persuadir o
leitor ao fazer do processo de compra uma decisão urgente. Ao mesmo tempo em parece
transitar tranquilamente nesta ambiência social em constante transformação, é um ethos
que valoriza positivamente a conectividade e a interação a partir das tecnologias vinculadas
à internet. Considerando seus aspectos físicos insinuados pelo discurso, pode-se apenas perceber que possui uma corporalidade ágil e precisa, não havendo uma determinação muito
clara de suas qualidades físicas. Assim, por ser um ethos bem definido em suas qualidades
morais e bastante difuso quanto a seus traços físicos, entende-se que é um ethos do tipo
psicológico.
Como se trata de um conjunto que não apresenta uma lógica intrínseca de campanha
a classificação de tipo de publicidade não apresenta uma unidade – temos dois anúncios do
tipo referenciais e um do tipo conceitual. Como a imagem fotográfica não tem um valor conotativo muito expressivo em duas peças do conjunto, torna complicado falar em uma
enunciação da imagem para o conjunto das peças – apenas uma peça pode ser classificada a
partir de sua enunciação da imagem, que é do tipo afastamento intermediário. Assim, pode-
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se apenas classificar todas as peças apenas em relação àquelas categorizações próprias da
marca. A seguir há um quadro que resume a análise do conjunto de anúncios:

Quadro 68 – Resumo da análise do grupo Peças Diversas da TIM

ANÚNCIO
TIM 36
TIM 45
TIM 50

TIPOS DE PUBLICIDADE
CONCEITUALREFERENCIAL
CONCEITUALREFERENCIAL
CONCEITUAL

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

Marcas de

Ethos

-

COMUNHÃO

PSICOLÓGICO

Marcas de

Ethos

-

COMUNHÃO

PSICOLÓGICO

APROXIMAÇÃO INTERMEDIÁRIA

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

PSICOLÓGICO

Fonte: Elaboração nossa

7.10 PERFIL DA MARCA TIM

A partir do recorte construído, que considera as peças publicitárias da TIM publicadas
em todas as edições da revista Veja dos anos de 2013 e 2014, a análise identificou e estudou
50 inserções. A fim de operacionalizar o trabalho, o corpus em questão foi organizado em
oito grupos, sendo que sete destes conjuntos possuem unidade formal e temática que os
caracteriza como campanhas publicitárias e um oitavo grupo que agrega peças diversas que
não integram podem, por razões visuais ou conceituais, nenhum dos grupos anteriores.
Considerando a avaliação de pré-análise, o estudo identificou 30 peças da categoria
conceitual, o que equivale a 60% do total de anúncios, 17 peças do tipo conceitualreferencial, o que corresponde a 34% do corpus da TIM e apenas 3 peças do tipo referencial,
o que representa 6% dos anúncios analisados da operadora. Com isso, percebe-se a preocupação da operadora em construir e alimentar um conjunto de valores vinculados à marca
TIM, haja vista que em 94% das peças estudadas identificam-se efeitos de sentido que orientam a imagem da marca e reforçam a configuração do seu mundo ético. Além disso, há peças que com duplo objetivo – ao mesmo tempo em que procuram (1) desenvolver e promover produtos e serviços, elas trabalham para (2) configurar valores da marca. Tal tipo de peça, que representa aproximadamente um terço do total, evidencia uma característica da
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comunicação publicitária do setor de telefonia móvel – promoção de marca e de valores
objetivos ao mesmo tempo –, que também foi identifica na análise da operadora Claro
(aproximadamente 86% das peças são do tipo conceitual-referencial).
Em relação aos efeitos de sentido enunciativos da imagem, as campanhas estudadas
da operadora TIM apresentam uma enunciação de afastamento em mais da metade dos
casos: 60% das peças promovem relações de afastamento, sendo 36% de afastamento total
e 24% de afastamento intermediário. Os anúncios restante são quase todos de aproximação
total, com 28% dos anúncios, havendo apenas uma peça que promove efeitos de aproximação intermediária, o que corresponde a 2% do total. Assim, predomina no discurso da TIM a
constituição de um o coenunciador posto em constrangimento, distanciado dos elementos
que figurativizam as ideias positivamente valorizadas no interior do mundo ético da marca –
em alguns casos o coenunciador está totalmente afastado (36%) e em outros casos trata-se
de um afastamento moderado (24%).
Os aspectos relativos à configuração dos valores da marca – cenografia e ethos – são
os elementos mais regulares dentro da análise da operadora TIM. A partir da cenografia e do
mundo ético das campanhas da TIM, conclui-se, em 100% das peças, que se trata de uma
marca de comunhão, já que sua lógica é a de promover a formação de um corpo imaginário
da marca pela comunhão do maior número de indivíduos, sem distinção, que compartilham
seus valores. Trata-se, assim, de uma marca destinada “a todos”. A cenografia urbana, jovem
e dinâmica, com a configuração de um mundo ético baseada na ideia de uma realidade sem
fronteiras, na qual as distâncias são estreitadas e o poder de deslocamento e conhecimento
do mundo ampliado está presente nos dois principais temas da TIM para em 2013 e 2014: o
trem azul, que propõe ao coenunciador uma viagem sem fronteiras, e a porta azul, que convida o coenunciador a subverter as noções de espaço, tempo e deslocamento, podendo estar onde quiser no momento que quiser – ou seja, trata-se de um mundo ético “sem fronteiras”, como sintetiza o slogan da operadora.
O ethos constituído para habitar essa cenografia apresenta, na maior parte das peças,
caracteres práticos e objetivos, quando está sempre argumentando com dados técnicos –
ampliação da rede de fibra ótica, aumento do número de antenas, investimento de qualidade técnica e de atendimento, plano pensados para facilitar os microempresários, entre ou-
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tras qualidades. Por outro lado –, como se pode ser nas campanhas Trem Azul, Qualidade,
Liberty Empresa, Liberty Express e Liberty Expresse – Caixa, Controle WhatsApp e Peças Diversas. Somente na campanha Porta Azul é que se vê um ethos que argumenta mais por
elementos emocionais através da porta que une pessoas, que amplia horizontes e dá ao
consumidor uma capacidade de deslocamento sem fronteiras. Ainda que nesta campanha
encontremos dados técnicos na argumentação, a figura de discurso da porta azul e toda a
conotação que ela traz preenche o efeito de sentido geral das peças e configura o tema da
campanha.
Ainda que se detecte caracteres físicos no discurso da TIM, não há nenhuma campanha cujo ethos engendrado seja do tipo físico. O que predomina neste corpus é a configuração de um ethos integrado que se encontra em 38 peças – ou seja, 76% do total – e um
ethos psicológico, presente em 12 peças – o que corresponde a 24% dos anúncios. Assim
como nas campanhas da operadora Claro, temos o predomínio de um fiador que traz traços
bem definidos de atributos físicos e morais. Trata-se, no caso da TIM, de um fiador jovem,
fisicamente ágil, esbelto, com jeito contemporâneo e despojado de vestir, que valoriza a
liberdade e está disposto a ser um cidadão do mundo, que tem na conexão uma forma de
conhecer o mundo e estar com as pessoas queridas. Além disso, é racional à necessidade de
qualidade de conexão e quanto a seus gastos com tecnologia e comunicação via telefonia
móvel, priorizando a economia e as oportunidades de estar conectado sem gastar muito
mais.
Assim, a TIM constitui um perfil de marca fundado nos valores da liberdade de interação e de deslocamento, conectividade, grande desenvolvimento e investimento tecnológico. Vê-se, então, que se trata de uma marca que preza pela lógica, quase sempre evidenciando o preço de seus serviços e ofertando planos baseados na ideia pagamento por dia de
uso, sem limite de quantidade. Claro que há na marca TIM valores fundados no emocional: a
própria ideia de liberdade, que atravessa todo o seu discurso e o conceito de estar onde se
quer a hora que se quer, podem ter acesso aos entes queridos, como se vê na Campanha
Porta Azul, confirmam estas qualidades que apelam para a emoção. No entanto, no discurso
da TIM, ainda prevalece o apelo ao avanço tecnológico e à racionalização dos custos e a comodidade de usar mais sem gastar tanto.
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8 O EFÊMERO E A FRUIÇÃO DOS PRAZERES: O CASO MARCA VIVO

Considerando o recorte que origina o corpus deste estudo – todas as edições dos
anos de 2013 e 2014 da revista Veja –, temos 89 inserções da operado Vivo, o que corresponde a 54,6% de todos os anúncios analisados nesta pesquisa. A constatação de que as
peças da Vivo representam mais da metade de todo o corpus é explicada através do estudo
Retrospectiva e Perspectivas, do IBOPE Media: no ranking dessa pesquisa, a Vivo foi o 8º
maior anunciante do Brasil em 2014, com um aumento nos investimentos em publicidade da
ordem de 11,4%, quando comparados os anos de 2013 e 2014, tendo investido apenas em
2014 mais de 1,3 bilhões de reais em publicidade (EXAME, 2014).
As 89 inserções da Vivo em análise estão organizadas em 16 grupos, a fim de facilitar
o estudo: foram identificados 15 conjuntos com coerência formal e temática, configurando
campanhas, e um conjunto formado por peças que não integram nenhum dos 15 grupos.
Considerando o número de campanhas da pesquisa, 31 conjuntos, o material a ser estudado
da Vivo representa 51,6% do total de campanhas.
Em face do volume de peças disponível para análise, optou-se por um recorte no corpus. Tal recorte foi feito com base na análise da marca anterior, a TIM, na qual foram estudadas oito campanhas publicitárias – volume de material se mostrou satisfatório para a avaliação da marca. Assim, na análise da publicidade da marca Vivo, tomaremos para estudo
oito campanhas, selecionadas de maneira alternada, a partir dos 16 grupos.
A seguir há um detalhamento dos anúncios da Vivo, que apresenta a quantidade de
anúncios em cada campanha, o tema de cada grupo, a quantidade de páginas, o número da
edição em que foram publicadas e, em cinza, os conjuntos selecionados para a análise: 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14 e 16.
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Quadro 69 – Detalhamento dos anúncios da marca Vivo

GRUPO
campanha

TEMA
assunto

QUANT. DE
PEÇAS

QUANT. DE
PÁGINAS

EDIÇÕES DAS INSERÇÕES

1
2
3
4
5
6

3G Plus - Ilha
3G Plus 1
Internet Móvel
3G Plus 2
4G Plus
Multi Vivo 1

4
2
2
2
4
3

8
4
4
2
10
9

7

Copa 2014 1

7

16

8

Multi Vivo 4G
Aonde as Outras Não Chegam

3

8

2302, 2304, 2306 e 2309
2310 e 2311
2312 e 2314
2317 e 2318
2317, 2321, 2329 e 2331
2318, 2319 e 2320
2322, 2323, 2324, 2325,
2326, 2327 e 2329
2332, 2333 e 2335

5

10

9

10

Multi Vivo Velocidade

12

24

11

Copa 2014 2

7

16

12

Pega Bem 1

8

20

13
14

Multi Vivo 2
Pega Bem 2

2
3

4
6

15

4G>>

19

43

16

Peças Diversas
da Vivo

5

9

2337, 2339, 2341, 2343 e
2345
2345, 2346, 2347, 2348,
2350, 2351, 2352, 2353,
2366 e 2368
2369, 2370, 2371, 2372,
2376 e 2378
2354, 2355, 2356, 2357,
2358, 2360, 2362 e 2364
2371 e 2372
2380, 2382, e 2384
2390, 2392, 2393, 2394,
2395, 2396, 2397, 2398,
2399,2400, 2401, 2402,
2403, 2404, 2405 e 2406
2313, 2327, 2339, 2365 e
2367

Fonte: Coleta de dados durante a pesquisa

8.1 BREVE HISTÓRICO DA MARCA VIVO

O Grupo espanhol Telefônica – empresa proprietária da Vivo – está presente em 24
países da América Latina e na Europa. Na América Latina, além do Brasil, a Telefônica atua
em países como Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, Uruguai e Venezuela. No continente europeu,
a empresa está presente na Espanha, Reino Unido, Alemanha, República Tcheca e Eslová-
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quia138.
A partir de uma reestruturação ocorrida em 2009, A Telefônica passou a ser a marca
institucional do grupo, que tem suas relações diretas com os clientes através de três marcas
comerciais: Vivo, que atua no Brasil; Movistar, que está presente na Espanha e demais países
América Latina, e O2, para os outros países da Europa139. No Brasil, o grupo começou suas
atividades em 1998, no início do processo de privatização das empresas de Telecomunicações
e, atualmente, oferta a seus clientes serviços de banda larga fixa e móvel, ultra banda larga,
voz, televisão e tecnologia da informação140. No segmento brasileiro de telefonia móvel, a Vivo
tem a maior participação do mercado, detendo, em maio de 2015, 29,24% das operações141.

8.2 GRUPO 2: CAMPANHA 3G PLUS 1

A campanha 3G Plus 1 tem duas inserções na revista Veja, entre o final de fevereiro e
início de março de 2013. Com um objetivo de comunicação duplo, esse conjunto de peças
procura (1) apresentar as características – detalhes técnicos e preço – do 3G Plus, serviço de
internet móvel para notebooks e tablets da operadora, e (2) agregar elementos para a manutenção dos valores da marca.
O conjunto de anúncios apresenta uma unidade formal e temática bastante evidente,
com organização visual e textos verbais idênticos, variando apenas a imagem fotográfica
apresentada: na peça VIVO 5 há um rapaz em uma mesa usando o notebook e, na peça VIVO
6, vê-se uma moça que usa um tablet. O quadro a seguir resume as informações da campanha:
138

TELEFONICA. Telefônica no mundo. Disponível em: <http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c
=Page&cid=1386090999607&pagename=InstitucionalVivo%2FPage%2FTemplateConteudo>. Acessado em: 20
ago. 2015.
139
TELEFONICA. Nossas marcas. Disponível em: <http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid
=1386094244238&pagename=InstitucionalVivo%2FPage%2FTemplateConteudo>. Acessado em: 20 ago. 2015.
140
TELEFÔNICA. Quem Somos. Disponível em: <http://www.telefonica.com.br/servlet/Satellite?c=Page&cid
=1386094888844&pagename=InstitucionalVivo%2FPage%2FTemplateTextoDocumento>. Acessado em: 20 ago.
2015.
141
ANATEL. Telefonia móvel – acessos. 2015. Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/dados/index
.php?option=com_content&view=article&id=270>. Acessado em: 20 ago. 2015.
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Quadro 70 – Detalhamento da campanha 3G Plus 1

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

VIVO 5
VIVO 6

página dupla
página dupla

2310
2311

DATA DA
PUBLICAÇÃO
27/02/2013
06/03/2013

Fonte: Coleta de dados durante a pesquisa

8.2.1 Pré-análise da Campanha 3G PLUS 1

A peça TIM 5 apresenta ao leitor detalhes do produto 3G Plus. Trata-se de um serviço
de dados de internet móvel para notebooks e tablets. Nesta peça, vê-se o volume de dados
da franquia, 2Gb, a informação de que o serviço disponibiliza modem grátis para notebooks
e o preço: R$ 64,90 por mês. No canto superior esquerdo, ao lado da marca Vivo, colocada
na vertical, há o título “A internet até 3x mais rápida com a maior cobertura no seu tablet e
notebook.”. Na parte inferior esquerda, acima das informações obrigatórias, há o texto
“Acesse vivo.com.br, ligue 1058 ou vá até uma loja.”. Na área inferior da direita, vê-se o slogan da Vivo: “Conectados vivemos melhor”, ao lado da marca da operadora.
Ocupando praticamente a metade do quadro do anúncio, na página da direita, há um
rapaz, mas maduro, que parece estar em uma mesa, utilizando um notebook, tendo ao seu
lado um copo de água e uma xícara. O rapaz, que está trajando uma camisa de manga comprida violeta, está sobre um fundo branco desfocado; o computador, a xícara e o copo também estão levemente desfocados.
A peça VIVO 5, além de apresentar informações técnicos – volume de dados da franquia, disponibilização gratuita de modem para notebook, preço mensal e formas de obter
maiores esclarecimentos – , cria uma ambientação na qual está inserida o produto, situação
em que o produto, e também a marca, adquirem pertinência na vida dos leitores, incorporam um sistema de valores que busca vincular o coenunciador tanto numa dimensão objetiva em relação ao produto, quanto numa dimensão social e emocional em relação à marca.
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Figura 62 – Anúncio VIVO 5

Fonte: Revista Veja, Edição 2310 – p. 28-29 – publicada em 27 fev. 2013

Assim, não se trata de um conjunto que objetiva apenas a promoção do serviço e a
apresentação de seus detalhes técnicos e objetivos. A campanha 3G Plus 1 promove também a colocação em discurso de um conjunto de valores em torno do produto e da marca.
Assim, considerando essa dupla articulação de objetivos, que visam ao mesmo tempo apresentar dados técnicos e objetivos do serviço e agregar valores à marca, o conjunto de anúncios em questão é classifica-se como publicidade conceitual-referencial.

8.2.2 Análise da Campanha 3G PLUS 1

A campanha em análise, conforme já discutido, traz a apresentação de detalhes técnicos do serviço em seus elementos de texto verbal. Para além dessas informações objetivas, o
conjunto de peças intenciona construir um ambiente em torno do serviço e da marca, que dê
pertinência e relevância ao discurso da Vivo. Essa atmosfera na qual a marca é envolvida, que
em nossa perspectiva teórica é explicada através dos conceitos de cenografia e ethos discursi-
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vo da marca, tornam-se perceptíveis, nesta campanha, por meio do título, do slogan e da imagem fotográfica. O que se vê, nas duas peças, é a configuração de uma situação tranquila e
confortável em que os personagens aparecem utilizando notebook (VIVO 5) e tablet (VIVO 6).
Os serviços da Vivo entram no discurso promovendo conveniência, mobilidade, velocidade de
acesso à internet e um pequeno preço através do seu 3G Plus – ou seja, a Vivo facilita o dia-adia das pessoas; como seu slogan afirma, “Conectados vivemos melhor”.
Percebe-se, com isso, que o que está em jogo no discurso da campanha 3G Plus é a
qualidade da vida que se tem, o que está organizado semanticamente através da categoria
“vida” vs. “morte”, de maneira que estar conectado à internet é a afirmação do termo simples “vida”, figurativizado neste caso por uma “vida melhor”, e não estar conectado à rede é
a afirmação do termo simples “morte”, figurativizado aqui por uma “vida ruim”, implicitamente colocada em discurso. Assim, a campanha realiza o percurso “morte”  “não-morte”
 “vida”. O estágio do percurso apresentado nos anúncios é a última etapa, a afirmação do
termo euforizado “vida”, já que se vê, na peça VIVO 05 o rapaz sorrindo, sentado à mesa,
utilizando o notebook. Na peça VIVO 6 também temos a representação do mesmo estágio do
percurso: vê-se uma mulher, jovem, mas madura, sentada de maneira descontraída, utilizando um tablet, como se pode ver na figura a seguir:
Figura 63 – Anúncio VIVO 6

Fonte: revista Veja, ed.2311 – p.4-5 – publicada em 06/03/2013
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Considerando os aspectos enunciativos das imagens das peças VIVO 5 e VIVO 6, percebe-se na relação entre as dimensões de verticalidade e horizontalidade da figura humana
e das dimensões do quadro do anúncio a proporção que caracteriza um quadro fotográfico
de plano médio.
Dessa forma, considerando a categoria de pessoa, o coenunciador é implicado no interior do discurso de forma a manter uma relação direta “eu-tu” com a personagem do
anúncio – no caso de VIVO 5, o rapaz que usa o notebook, e no caso de VIVO 6, a mulher que
usa o tablet –, que figurativiza a afirmação do termo “vida”. O mesmo ocorre com a categoria de espaço: o coenunciador é situado numa interação que se dá num espaço discursivo do
“aqui” em relação ao termo euforizado.
A propriedade plástica da nitidez – ou seja, da focalização ou não dos elementos da
cena em função de recursos variados, tais como profundidade de campo, a própria focalização e uso da luz, por exemplo –, que constitui a categoria plástica “nítido” vs. “nebuloso”,
também participa da construção de efeitos de sentido enunciativos: a organização da cena
de maneira a termos um primeiro nítido, que permite o leitor ver em detalhes a mulher na
situação em que se encontra, e um plano de fundo nebuloso, desfocado, faz com que o coenunciador seja aproximado pela nitidez e afastado pelo desfoque – configurando, assim,
uma espacialidade do discurso –, ao mesmo tempo em que impõe uma relação direta enunciativa “eu-tu” pela nitidez e uma relação indireta enunciva “ele” pelo desfoque.
Considerando que a mulher e seu tablet, assim como o homem e seu notebook, figurativizam o termo “vida” e tudo o que está para além deles, fora deste contexto, ainda de
maneira implícita, figurativize a ausência da interação digital, ou seja, o termo simples “morte”, temos a projeção da categoria plástica “nítido” vs. “nebuloso” projetada sobre a categoria semântica de base “vida” vs. “morte”, constituindo um semi-simbolismo de efeitos enunciativos. O quadro a seguir resume essas relações:
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Quadro 71 – Os efeitos de sentido enunciativos da Campanha 3G Plus

Superficialidade

PE Nítido
Eu-tu
Aqui
Vida
PC Mulher com tablet
Homem com notebook

vs.

Profundidade

vs.
vs.
vs.
vs.

Neboluso
Ele
Lá
Morte
Zonas claras da imagem

Fonte: elaboração própria

Com relação à categoria enunciativa de tempo, a imagem não apresenta uma projeção do plano de expressão sobre o plano de conteúdo – ou seja, não há nesse caso um semisimbolismo plástico. No entanto, a disposição do corpo da mulher e do homem, seus sorrisos e suas imagens, que “congelam” leves movimentos dão a sensação de momento presente, de um efeito enunciativo de tempo que constitui um “agora” do discurso resultando do
plano de expressão.
Dessa forma, considerando que a imagem fotográfica convoca o coenunciador a assumir com o termo euforizado “vida” uma relação direta “eu-tu” que se passa num espaço
“aqui” do discurso e numa temporalidade do “agora”, a enunciação da imagem fotográfica
constitui um efeito enunciativo de aproximação máxima.
A cenografia que o discurso engendra, no caso dessas peças, traz ambientes e indivíduos urbanos. Na peça VIVO 5, a cena sugere um espaço de trabalho, ainda que um pouco
informal e, na peça VIVO 6, a imagem sugere um local mais descontraído como a residência,
por exemplo. Sendo espaço de trabalho ou espaço residencial, em ambos os casos, são espaços do conforto, da conveniência, da praticidade: são situações urbanas que indicam um
bem-estar de um trabalho mais leve e descontraído ou da residência. A qualidade de vida,
expressa no slogan “Conectados vivemos melhor”, induz o coenunciador a assumir uma cenografia ao mesmo tempo dinâmica e tranquila, que inspira conforte e comodidade. O respeito ao bem-estar, seja em casa ou no espaço do trabalho, conveniência de pode estar conectado a todo o tempo e em qualquer lugar, ideia de interatividade constante para o lazer
e para o trabalho, e a relação entre tecnologia e conforto compõem o sistema de valores
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deste mundo ético da Vivo nesta campanha.
A cenografia que sugere conforto e acolhimento, aliada a elementos verbais indica
uma lógica de marca destinada a todos: de um o lado o apelo à adesão presente no texto
“Acesse vivo.com.br, ligue 1058 ou vá até uma loja”; de outro lado o slogan – “Conectados
vivemos melhor” – em terceira pessoa do plural e com uma lógica fundada na comunhão em
torno da conectividade reforçam uma lógica de marca que se baseia na formação de um
grande grupo, um corpo social que adere aos valores da marca. Pode-se, dessa forma, a partir da cenografia da campanha 3G Plus 1, afirmar que se trata de um efeito de marca de comunhão.
A fim de sustentar tal ambiência social, o discurso da campanha em analise apresenta
um ethos jovem, contemporâneo, maduro, que valoriza a qualidade de vida, materializada
no conforte e na praticidade de uma internet móvel rápida, que tenha uma boa cobertura de
sinal e com um preço razoável. A fim de conquistar o auditório, o fiador assume este ethos,
que incorpora estas qualidades e este modo de pensar e agir, a fim de engendrar a forma
mais adequada de falar com o leitor e seduzi-lo a aderir à marca e aos serviços da Vivo. A
partir do momento que o processo do ethos constitui este fiador, a marca assume uma ordem de princípios e valores, um verdadeiro modo de viver, que ela julga ser aquilo que é
positivamente valorizado pelo público pretendido. Assim, procurando promover uma identificação entre o coenunciador e o fiador, o discurso faz desses valores e desse modo de ser
no mundo o modo ser do fiador do discurso.
Da mesma forma ocorre com os caracteres físicos. O discurso da campanha 3G Plus
apresenta personagens com os quais o coenunciador pode se identificar e, assim, assume
também tal constituição física. Com isso, o ethos dos anúncios em questão apresenta-se como aquele indivíduo jovem, mas maduro, que se veste de modo descontraído, informal, mas
com uma leve sofisticação e cuidado. Ele é ágil, esbelto, bem adaptado à vida urbana e o
dinamismo das relações próprias de uma vida em cidade grande. Assim, como o ethos da
referida campanha apresenta de modo preciso aspecto tanto físico e trações morais, ele é
classificado como um ethos integrado.
O quadro a seguir resume a análise desse grupo:
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Quadro 72 – Resumo da análise da campanha 3G Plus 1

TIPOS DE PUBLICIDADE
CONCEITUALREFERENCIAL

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA
APROXIMAÇÃO
TOTAL

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

INTEGRADO

Fonte: elaboração própria

8.3 GRUPO 4: CAMPANHA 3G PLUS 2

A campanha 3G Plus 2 apresenta duas inserções idênticas na revista Veja, todas no
mês de abril de 2014. Assim como na campanha anteriormente estudada, objetivo de comunicação neste caso é composto de duas partes: (1) apresentar um aparelho celular em promoção, se adquirido junto com o plano Vivo Smartphone Ilimitado Completo 200 3G Plus e
(2) colocar em discurso os valores da marca. O quadro abaixo resume as características da
peças da campanha:

Quadro 73 – Detalhamento da campanha 3G Plus 02

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

DATA DA PUBLICAÇÃO

VIVO 10
VIVO 12

página direita
página direita

2317
2318

17/04/2013
24/04/2013

Fonte: Coleta de dados nossa

8.3.1 Pré-análise da Campanha 3G PLUS 2

A presente campanha, composta por duas inserções praticamente iguais, promove
um modelo de aparelho celular da marca Motorola em conjunto com um plano da operadora Vivo. Na peça, que ocupa uma página inteira, vê-se um fundo branco, sem o uso de qualquer recurso que garanta um efeito de profundidade ou iluminação. No centro do quadro,
está o aparelho em promoção e, ao seu redor, existe um desenho formado pelos contornos
do elemento gráfico da marca VIVO, como se o aparelho estive atravessado dentro do dese-
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nho. O aparelho, que não apresenta projeção de sombra na sua base, aparenta, por isso
mesmo, estar flutuando no espaço branco do anúncio.
Ao redor da imagem, que está no centro do quadro, estão diversos elementos de texto. O título direto, no centro do terço superior do espaço, apresenta a ideia central da peça:
“Poder, inteligência e toda a velocidade do 3G Plus. MOTOROLA RAZRi é mais smart na Vivo”
Do lado esquerdo do título, na vertical, está a marca da Vivo e, do lado direito do título, estão as marcas gráficas da Motorola e da Intel. Do lado esquerdo do aparelho, no terço horizontal central, está um bloco de texto que traz, em tópicos, o detalhamento técnico do aparelho celular. Do lado direito do aparelho, entre o terço superior e o terço central, há um
bloco de texto que apresenta o preço do aparelho, parcelado e à vista, e a indicação que
este valor promocional só é válido se o telefone for adquirido em conjunto com o plano da
Vivo. Na parte inferior esquerda vê-se o texto “Venha ser Vivo. Se você já é cliente, mude
seu plano para 3G Plus e navegue mais rápido. Para DDD, use 15. Saiba mais em vivo.com.br
ou em nossas lojas. Consulte condições especiais para empresas em vivo.com.br/empresas”
No lado direito do terço inferior, está o slogan “Conectados vivemos melhor”, como se pode
ver na figura 64.
Observando o título, percebe-se um efeito de sentido que procura mobilizar valores e
princípios em torno da marca, além de promover a venda do produto: utilizando-se de um
jogo entre o significado da palavra inglesa smart142 e o conceito em torno dos aparelhos
classificados como smartphones, o título orienta o leitor no sentido de que, se utilizado em
conjunto com o plano 3G Plus da Vivo, o aparelho da Motorola em questão terá um desempenho melhor. Ou, se preferir, quando utilizado com o referido plano, o usuário poderá explorar ao máximo todo o potencial do aparelho – assim, como afirma o título, o aparelho
será “mais smart na Vivo”.

142

Inteligente, esperto, em língua portuguesa.
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Figura 64 – Anúncio VIVO 10

Fonte: revista Veja, ed. 2317, p.21, publicada em 17/04/2013

Por derivação, se o leitor aderir à proposta comprando o aparelho e contratando o
serviço, ele também será “mais smart”. Logo no início do bloco de texto situado na parte
inferior esquerda do quadro do anúncio há o reforço dessa ordem de sentido: “Venha ser
vivo*...+”. Ou seja, venha ser “mais smart”, tenha “poder, inteligência e velocidade, conforme
afirma o início do título. E mais: nesta campanha, há uma troca de qualidades e valores entre
as duas marcas, Motorola e Vivo, como se a partir dessa comunicação, houvesse um campo
de interseção entre seus respectivos mundos éticos e sistema de valores, uma zona comum
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de contato na qual cada marca emprestasse a outra, à maneira de uma osmose, um pouco
dos seus valores.
Dessa forma, a campanha 3G Plus 2 busca promover a venda de um produto a partir
da apresentação de suas qualidades técnicas e preço, ao mesmo tempo em que reforça o
sistema de valores da marca e seu mundo ético. Daí, então, ela ser classificada como um
conjunto de anúncios do tipo conceitual-referencial.

8.3.2 Análise da Campanha 3G PLUS 2

Conforme referido na seção anterior, o serviço da VIVO afirma agregar poder, inteligência e velocidade ao aparelho. Consequentemente, quem o comprar, estará agregando a
si estas qualidades. A ideia de conexão, a capacidade de acesso à internet a todo instante e
em qualquer lugar é qualificado positivamente pelo discurso como estar vivo, estar pleno. O
slogan, já identificado na campanha anterior, diz que se vive melhor quando se está conectado; além disso, o texto “Venha ser Vivo. Se você já é cliente, mude seu plano para 3G Plus
e navegue mais rápido *...+” reforça a ideia de que, em comunhão com a marca, há vida, vive-se melhor e – afirma-se o termo simples “vida”; de modo implícito, existe a ideia de que,
não estando em comunhão com a marca, não há vida, ou não se vive bem – afirma-se o termo simples “morte”. Vê-se, então, que a categoria semântica de base para a campanha é a
mesma do grupo de peças anterior: “vida” vs. “morte”, que neste, realiza o percurso “morte”  “não-morte”  “vida”.
A imagem fotográfica, neste caso, não apresenta organização plástica que oriente
efeitos de sentido enunciativos. Assim, não há, nem advindo do plano de expressão e nem
do plano de conteúdo, relações que constituam as instâncias de pessoa, espaço e tempo do
discurso – o que há é um ordenamento enunciativo próprio do texto verbal. Não se trata de
uma imagem dissociada de valores de conotativos, ou que tenha uma função quase que totalmente tomada por um valor de analogia extrema, uma denotação, mas, ainda assim, a
imagem não coloca em discurso propriedades enunciativas.
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A cenografia constituída pelas peças da campanha em análise assemelha-se à situação no ponto de venda, na qual são apresentadas as vantagens de um produto – seus atributos técnicos, preço e formas de pagamento –, ao mesmo tempo em que se realça os valores
postos em circulação e agregados aos indivíduos pelo consumo de bens e produtos. É uma
cenografia que faz uso de períodos curtos, é objetiva e direta no sentido de enaltecer o que
se vende. O sistema de valores que dá sustentação ao mundo ético da campanha coloca em
destaque a conectividade via internet, o desempenho dos aparelhos tecnológicos, a racionalidade e a economia em relação aos gastos com telefonia móvel. Trata-se de uma cenografia
que sugere um ambiente urbano, dinâmico e acelerado, no qual as relações cotidianas perpassem pelo uso de internet, redes sociais e tecnologias móveis.
Tal ambiência social, estereótipos sociais e sistema de valores não se constrói a partir
da distinção de indivíduos ou lógicas de exclusão. O mundo ético proposto por estas peças
promove uma noção de grupo e integração social que caracteriza, assim, uma cenografia
própria de uma marca de comunhão, já que sua lógica de funcionamento se dá pela adesão
indistinta de indivíduos através do consumo simbólico da marca.
Nesse caso, o ethos que o discurso em questão engendra – a partir mesmo de sua
cenografia e de sua enunciação – está em consonância com o sistema de valores suscitado.
Configura-se, então, como um ethos direto, objetivo e dinâmico no falar e no porta-se diante
do grupo: é direto e dinâmico na estruturação de sua fala e objetivo na apresentação de
seus argumentos técnicos de desempenho a respeito do produto e do serviço. Trata-se de
um ethos mais racional, focado na performance dos produtos de tecnologia e atento às relações de custo dos serviços de telefonia móvel.
Não há, na campanha em questão, a configuração precisa de caracteres físicos. Podese depreender, pelo dinamismo e objetividade do fiador, um processo de ethos que indica
um fiador jovem, contemporâneo no jeito de se portar e se vestir, urbano e cosmopolita. No
entanto, tais qualidades não estão diretamente mostradas no discurso, sendo mais deduções decorrentes dos caracteres morais, que são bem claro a partir da enunciação e cenografia. Desta forma, conclui-se que a campanha 3G Plus 2 possui um ethos psicológicos.
O quadro a seguir resume essa análise:
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Quadro 74 – Resumo da análise da campanha 3G Plus 2

TIPOS DE
PUBLICIDADE
CONCEITUALREFERENCIAL

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

-

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

PSICOLÓGICO

Fonte: Elaboração nossa

8.4 GRUPO 6: CAMPANHA MULTI VIVO 1

A campanha em analise, com 3 inserções revista Veja, tem como objetivo lançar o
plano de telefonia Multi Vivo, um serviço no qual o consumidor pode utilizar o volume de
dados da franquia de internet compartilhado entre aparelho celular, tablet e computador.
Trata-se de um conjunto de peças com forte unidade verbal e não verbal, formado
por um anúncio maior – VIVO 13A, VIVO 13B, VIVO 13C e VIVO 13D –, que ocupa três páginas impares em sequência e, em seguida, uma página dupla. Nas duas outras duas edições
subsequentes, há um anúncio de página dupla em cada (VIVO 14 e VIVO 15), muito semelhantes àquela página dupla que finaliza a sequência do anúncio VIVO 13. A seguir há um
resumo da campanha em análise:
Quadro 75 – Detalhamento da campanha Multi Vivo 1

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

VIVO 13A
VIVO 13B
VIVO 13C
VIVO 13D
VIVO 14
VIVO 15

página direita
página direita
página direita
página direita
página dupla
página dupla

2318
2318
2318
2318
2319
2320

DATA DA PUBLICAÇÃO
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
01/05/2013
08/05/2013

Fonte: Coleta de dados nossa

8.4.1 Pré-análise da Campanha MULTI VIVO 1

A campanha Multi Vivo 1 intenciona apresentar aos leitores seu novo serviço de tele-
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fonia móvel e internet – trata-se de um serviço que promete o compartilhamento da franquia de dados em diversos aparelho, tais como celulares, tablets e notebooks. Paralelamente
à apresentação de informações técnicas do serviço Multi Vivo, a operadora procura colocar
em discurso um sistema de ideias e padrões de comportamentos socialmente valorizados e
hierarquizados.
Já no título, que é construído de forma direta e está localizado na parte superior esquerda do quadro, o leitor pode perceber o objetivo de lançar um serviço: “Agora na Vivo
você pode multiconectar a internet do seu smartphone em único plano. Muito mais simples
e econômico”. Logo abaixo, ocupando o terço central horizontal da peça, vê-se: Chegou Multi Vivo. Uma internet. Multi conexões.”. Mais abaixo, na parte inferior esquerda, há mais
detalhes sobre o plano: “Seu tablet e notebook conectados com a internet do seu smartphone. Apenas R$ 29/mês por aparelho adicional”. Ou seja, em três níveis de leitura o
anúncio apresenta: (1) o conceito do serviço e suas vantagens (técnicas, econômicas e imateriais), (2) o nome do plano e detalhes técnicos como preço por aparelho e (3) a lógica do
compartilhamento, como se pode ver a seguir na peça VIVO 14:

Figura 65 – Anúncio VIVO 14

Fonte: revista Veja, ed.2319, p.16-17, publicada em 01/05/2013
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Ao mesmo tempo em que lança o serviço, a peça apresenta, na página direita, uma
imagem que traz dois aparelhos celulares juntos, estando um mais abaixo e o outro logo
acima do primeiro. Na tela dos dois aparelhos, vê-se a imagem de um rapaz de camisa verde
sorrindo em direção ao ponto de captação da imagem. Como se fossem uma abertura, uma
espécie de janela, as duas telas juntas mostram o rapaz: seu rosto na tela do aparelho celular superior e parte do seu tronco, no inferior. Assim, através da união dos aparelhos celulares, tem-se a personagem em sua integridade, como se através da relação entre os dois o
sujeito se revelasse por inteiro. Em outras palavras, se “conectados vivemos melhor”, como
diz o slogan parte inferior direita, seremos completos se estivermos cada vez mais conectados. E a Vivo, como propõe o discurso, permite essa conexão múltipla, de modo “mais simples e econômico”, conforme afirma o título.
Assim, ao mesmo tempo em que nos dá detalhes objetivos sobre um lançamento, o
anúncio VIVO 14, que segue o padrão geral da campanha, promove um conjunto de ideias
sobre a realidade e padrões de comportamento socialmente valorizados que norteiam a
comunhão daqueles que comungam deste mesmo mundo ético. Por isso, pode-se afirmar
que este conjunto de anúncios é do tipo conceitual-referencial.

8.4.2 Análise da Campanha Multi Vivo 1

As três peças da campanha Multi Vivo, conforme dito anteriormente, apresentam as
personagens no interior de celulares, tablets e notebooks. O contato com o outro se dá unicamente através da tela, não havendo qualquer outra interação fora da mediação pelos dispositivos – é assim com o homem de verde do anúncio VIVO 14, mostrado na seção anterior,
e o mesmo pode ser percebido na mulher de preto do anúncio VIVO 15143. Dentro do sistema de valores da campanha, estar conectado é equivalente a viver, ou a viver melhor, haja
vista as conotações identificadas na imagem da peça VIVO 14, já comentadas. Além disso, a
ideia de múltiplas conexões tem, no discurso da campanha, um efeito de sentido de completude, de excelência na condição de vida dos sujeitos, o que é perceptível na junção das imagens dos aparelhos das peças VIVO 14 e VIVO 15.
143

ANEXO X.
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A peça VIVO 13, formada por uma sequência de páginas em quatro etapas, deixa ainda mais evidente esse caráter de plenitude da vida em função da múltipla conexão. Organizada em quatro estágio, os três primeiros – VIVO 13A144, VIVO 13B145 e VIVO 13C146 – são
páginas impares que trazem a marca da Vivo, um título e a imagem de uma mulher que aparece na tela de um celular, um tablet e um notebook, respectivamente.
Em VIVO 13A, no terço superior do quadro, vê-se o título “Só na vivo você pode multiconectar a internet do seu smartphone. Sabe o que isso significa?”. Em VIVO 13B há, na
mesma área do espaço, o título “Você pode usar a mesma internet do seu smartphone no
seu tablet”. Em VIVO 13C, há o título “E também no seu notebook.”. Por fim, como se pode
ver abaixo, em VIVO 13D, na parte superior esquerda, tem-se o título “Chegou Multi Vivo.
Agora sua internet é multiconectada em um único plano. Muito mais simples e econômico”.
Ou seja, no discurso da operadora, não basta mais estar conectado; agora, é preciso estar
multiconectado para, como diz o slogan, “vivermos melhor”.

Figura 66 – Anúncio VIVO 13D

Fonte: Revista Veja, ed. 2318, p.50-51 – publicada em 24 abr. 2013

144

ANEXO Y.
ANEXO Z.
146
ANEXO AA.
145
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Nesta quarto e último estágio do anúncio, fica mais clara a progressão de um estado
“conectado” para um estado “multiconectado” como a condição dessa plenitude, dessa
afirmação máxima da vida. É a exacerbação dos valores contemporâneos da conectividade,
interação pelas redes sociais, possibilidade de contato constante via internet como valores
positivamente qualificados, como expressão de uma vida plena. Assim, nesta campanha, a
Vivo novamente coloca em discurso a categoria semântica de base “vida” vs. “morte”, que
realiza o percurso “morte”  “não-morte”  “vida”. Neste caso, não estar multiconectado,
é a afirmação da “não-vida” – ou seja, “morte”; buscar romper esse isolamento virtual é o
equivalente a “não-morte”; e, por fim, ao aderir ao plano Multi Vivo, o coenunciador estará
afirmando o termo “vida”.
Considerando os efeitos enunciativos da imagem, em todos os quatro estágios da peça VIVO 13, há propriedades que se repetem. De início, é importante destacar que as relações de proporção entre as propriedades de horizontalidade e verticalidade do corpo humano fotografado e do quadro formado pelos limites da tela dos aparelhos caracterizam um
plano próximo147, o que caracteriza uma relação mais direta “eu-tu”. Além disso, considerando plano de conteúdo, o olhar da mulher, em todas as imagens, está direcionado para o
ponto de captação da imagem, reforçando, assim, a ideia de uma interação direta entre
enunciador e coenunciador do discurso.
Ao mesmo tempo em que a proporção entre as dimensões de verticalidade e horizontalidade entre a figura humana e o quadro impõe uma relação direta na categoria de
pessoa, esse plano fotográfico constitui uma relação que se dá num lugar próximo, num espaço discursivo do “aqui”. Dessa forma, o coenunciador, considerando as instâncias de pessoa e espaço, está convocado a assumir seu posicionamento no interior de uma enunciação
enunciativa – que interpela o leitor de modo imediato e irrecusável.
A mulher, que nesse caso figurativiza o termo “vida”, encontra-se no interior de formas
retangulares, constituídas pelos limites das telas dos aparelhos. Tais limites retangulares marcados pela cor preta, criam dois espaços: o interno, no qual está a mulher, e o externo, no qual
não há nada. Assim, temos projeção da categoria plástica “interno” vs. “externo” sobre a categoria de conteúdo “vida” vs. “morte”, já que o interior das telas representa a plenitude de
147

De acordo com Sousa (2004, p. 68), denomina-se plano próximo o plano médio mais fechado.
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uma vida em conexão, tudo aquilo que está fora da tela perde seu valor de existência, é apagado pela superfície branca. Em outras palavras, não há nada para além de uma vida conectada à internet, às redes. Tem-se, assim, um espaço da “não-vida”; ou seja, a afirmação do termo “morte”.
O quadro abaixo resume as relações presentes em VIVO 13 e nas demais peças da
campanha:
Quadro 76 – Os efeitos de sentido enunciativos da Campanha Multi Vivo 01

Interno

vs.

Externo

Eu-tu
Aqui
Vida

vs.
vs.
vs.

Ele
Lá
Morte

Pessoa na tela dos aparelhos

vs.

Fundo branco do anúncio

PE

PC

Fonte: elaboração nossa

Nesse caso, as propriedades plásticas da imagem não constituem um semisimbolismo enunciativo próprio da categoria de pessoa. Contudo, considerando a imagem
nítida que capta um momento de expressão das figuras humanas, um instante, o plano de
conteúdo orienta uma relação temporal da ordem do “agora”. Assim, considerando que as
três instâncias da enunciação orientam o coenunciador a assumir relações enunciativas da
ordem “eu-tu”, “aqui” e “agora” com o termo positivamente valorizado no interior do discurso, diz-se que a enunciação promovida pelas imagens da campanha em análise é do tipo
aproximação total.
A cenografia construída no interior do discurso está fortemente marcada pela valorização da conectividade como expressão positiva da vida contemporânea. Estar bem, estar
vivo é poder estar sempre acessível via internet e redes sociais. Há ainda, nessa cenografia, a
valorização do tecnológico, do aparato técnico, eletrônico, que cria as condições necessárias
para o desenvolvimento dessa vida “multiconectada”. As imagens mobilizadas pela campanha – figuras humanas e aparelhos – orientam o sentido desta cenografia para um mundo
moderno, jovem, com perfil de classe média urbana. O sistema de valores instituído por esse
mundo ético, além de situar positivamente as ideias de conectividade e tecnologia, orientam
a necessidade de se considerar a praticidade e a economia na administração do cotidiano,

404

haja vista a argumentação em torno da simplificação das contas de acesso à internet e os
processos colocados em destaque pelas peças da campanha.
Considerando o texto verbal, trata-se de uma cenografia que convida o leitor – na
parte inferior esquerda do quadro vê-se: “Venha ser Vivo. Saiba mais em vivo.com.br/multivivo ou em nossas lojas. Consulte condições especiais para empresas em
vivo.com.br/empresas”. Além disso, o próprio título opera com a abordagem convidativa,
como se poder em “Agora na Vivo você pode multiconectar *...+”. O uso dos pronomes possessivos no bloco de texto situado na parte inferior esquerda da peça também orientam a
comunhão sem distinções da marca: “Seu tablet e notebook conectados com a internet do
seu smartphone”. Considerando também o texto não-verbal, as imagens das figuras humanas já estabelecem uma relação direta, o que confirmar uma articulação de sentidos que
buscam constituir uma cenografia de marca que busca a adesão generalizada do leitor. Por
isso, trata-se de uma cenografia que orienta um efeito de marca de comunhão.
O ethos que sustenta o discurso, nesse caso, tem na sua base de comportamento e
compreensão do mundo os mesmos valores que norteiam a vida na ambiência social da
campanha. Assim, tem a apresentação de um fiador que valoriza de maneira contundente a
qualidade e disponibilidades dos serviços de telefonia móvel, com destaque para a internet.
Trata-se de um fiador que argumenta com base na praticidade de um plano único para uma
conexão múltipla, que está focado na economia e nas relações entre custo e benefício: o
ethos apresenta como elemento de relevância o preço de aparelhos ofertados dentro dos
planos da Vivo, o valor do serviço Multi Vivo, vinculados à praticidade e economia.
É um ethos que se mostra moderno, jovem e informal no jeito de vestir-se e portarse. As imagens trazidas pelo discurso mostram, ao mesmo tempo o público que se deseja
atingir, e a postura adotada pelo fiador, a fim de ser visto como uma voz e um corpo convincentes, que vive os mesmos valores e que habita o mesmo estereótipo físico que o coenunciador. Dessa forma, tem-se um ethos ágil, dinâmico, racional em seus argumentos, que apela para princípios caros ao coenunciador urbano, que necessita e deseja estar sempre conectado e disponível vida redes sociais e internet, assim como é o leitor desejado pelo discurso.
Com isso, com toda essa clara configuração de aspectos físicos, jeito de fluir na cenografia e
caracteres morais bem definidos, pode-se afirmar que se trata de um ethos integrado.
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A seguir há um quadro que resume a análise da campanha:
Quadro 77 – Resumo da análise da campanha Multi Vivo 1

TIPOS DE PUBLICIDADE
CONCEITUALREFERENCIAL

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

APROXIMAÇÃO MÁXIMA

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

INTEGRADO

Fonte: Elaboração nossa

8.5 GRUPO 8: CAMPANHA MULTI VIVO 4G

A presente campanha, que na revista Veja tem 3 peças, cobre um intervalo de aproximadamente um mês de edições. O conjunto de anúncios tem uma clara unidade formal e
temática, na qual são articulados quatro objetivos: (1) reforçar o conceito do serviço Multi
Vivo, apresentado na campanha anterior, (2) promover a venda de aparelhos com preço
promocional, se adquiridos em conjunto com um dos planos da operadora, (3) vincular a
referida promoção ao Dia dos Pais e, por fim, (4) mobilizar valores em torno do mundo ético
da marca, vinculados à qualidade da tecnologia 4G da Vivo.
O grupo de peças em análise é formado por uma inserção em página dupla, VIVO 27,
uma inserção em dois estágios, sendo a primeira em página dupla, ocupando o terço inferior
do quadro formado pelas páginas, VIVO 28A148 e VIVO 28B, e uma inserção formada por uma
página dupla que ocupa o terço inferior do anúncio, VIVO 29149.
O quadro a seguir resume o conjunto das peças:
Quadro 78 – Detalhamento da campanha Multi Vivo 4G

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

VIVO 27

página dupla
página dupla

2332

DATA DA PUBLICAÇÃO
28/07/2013

2333

07/08/2013

2333

07/08/2013

2335

21/08/2013

VIVO 28A
VIVO 28B
VIVO 29

terço inferior

página dupla
página dupla
terço inferior

Fonte: Coleta de dados nossa
148
149

ANEXO AA.
Anúncio idêntico a VIVO 28A, o primeiro estágio da sequência VIVO 28.
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8.5.1 Pré-análise da Campanha Multi Vivo 4G

A campanha em análise, como já dito, apresenta objetivos diversos, quando pensados todos os seus anúncios. A partir da análise da peça VIVO 27, é possível compreender
essa afirmação. Temos, neste caso, um anúncio em página dupla, com um uso menos expressivo de imagens fotográficas.
O título, situado na parte superior esquerda do quadro, traz o seguinte texto: “Você e
seu pai são parecidos: os dois querem o melhor smartphone Nokia com a internet mais rápida e a maior cobertura do Brasil”, que nos permite identificar a intenção do anúncio em
promover a venda conjunta de um celular e um plano da Vivo na data comemorativa do Dia
dos Pais – tem-se, assim, a busca da venda imediata, em paralelo à colocação em discurso de
valores da marca. Além disso, a peça emprega informações objetivas e técnicas – preço,
formas de parcelamento, sistema operacional do aparelho, qualidade da câmera fotográfica
e serviço de sistema GPS –, a fim de aproveitar a data festiva, na qual o consumidor já está
mais disposto à compra de aparelhos eletrônicos, como se pode perceber na página direita
da peça VIVO 27, apresentada a seguir, na figura 67.
Na parte inferior esquerda dos anúncios, há um bloco de texto que, iniciando com
uma abordagem amistosa, convida o leitor a aderir ao serviço e seu conceito. Em seguida,
com uso de informações mais técnicas e objetivas, o texto retoma as orientações acerca do
serviço Multi Vivo, com a indicação do seu preço mensal: “Aproveite a internet do seu smarthphone com seu tablet e notebook. Por apenas R$ 29/mês por aparelho adicional”.
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Figura 67 – Anúncio VIVO 27

Fonte: revista Veja, ed.2332, p.6-7, publicada em 28/07/2013

Em destaque na campanha, tem-se a mobilização do sistema de valores sociais da
marca em associação com a qualidade da sua tecnologia 4G. Como se lê no título já comentado, trata-se de colocar em discurso o conceito de que a Vivo tem “*...+ a internet mais rápida e a maior cobertura do Brasil.”. Considerando os elementos não-verbais, percebe-se a
mesma intenção: no centro do quadro, num tamanho bastante pronunciado, está em forma
tridimensional a expressão “4G”, que possuem, nas superfícies laterais, que formam a dimensão da profundidade do objeto, diversas pequenas imagens de recursos tecnológicos
disponíveis na internet móvel, dando um caráter de acesso ilimitado a um sem número de
informações sobre o cotidiano e o mundo. Ao lado das formas em três dimensões, há dois
aparelhos celulares da fabricante Nokia, que apresentam em suas telas formas plásticas que
orientam um sentido de velocidade e dinamismo, sendo que num dos celulares está o símbolo gráfico da Vivo e no outro a palavra “Plus”, acompanhada de símbolos gráficos, que
estarão presentes em diversas outras peças em que você mencionado o serviço 4G da operadora.
Dessa forma, tem-se uma campanha que opera num plano mais centrado na infor-
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mação técnica e objetiva, que reforça promoções de serviços e produtos ao mesmo tempo
em que procura alavancar as vendas numa data festiva e reforçar o sistema de valores do
mundo ético da operadora, apoiando-se na tecnologia 4G, que naquela época era uma inovação de telecomunicações que estava chegando ao Brasil. Pode-se, então, classificar este
conjunto de anúncios como publicidade conceitual-referencial.

8.5.2 Análise da Campanha Multi VIVO 4G

O que propõe a Vivo, nesta campanha, é ofertar ao leitor o que a operador afirma ser
a “internet mais rápida e a maior cobertura do Brasil”, como se vê no título. Além disso, o
título fala sobre o que quer o consumidor e seu pai: “os dois querem o melhor smartphone
*...+ com a internet mais rápida *...+”. Ao observar estas afirmações do título a partir da lógica
do sistema de valores proposto pela Vivo em seu slogan – “Conectados vivemos melhor” –,
localizado na parte inferior direita da peça, percebe-se que querer o melhor smartphone e a
melhor e internet é priorizar a qualidade e os recursos da conectividade e marcar presença
constante (ou sempre que foi conveniente) na internet – em outras palavras, é querer viver
melhor.
Tem-se, dessa forma, novamente, a colocação em funcionamento da categoria semântica “vida” vs. “morte”, já que, a partir do mundo ético da Vivo, não estar devidamente
conectado está associado à ideia de uma vida que deixa a desejar, à ideia de uma “não-vida”
(o equivalente à “morte”), enquanto estar conectado está vinculado à ideia de viver melhor,
à ideia de uma vida plena; ou seja, é a afirmação do termo “vida”. Então, o discurso orienta
o percurso “morte”  “não-morte”  “vida”.
Considerando o plano de expressão e suas relações com o plano de conteúdo, percebe-se que, no interior dos retângulos que formam as telas dos aparelhos celulares presentes
em VIVO 27 e VIVO 28B há elementos plásticos que formam linhas horizontais. Tais linhas,
juntamente com os símbolos de “>>” orientam um sentido de movimento da imagem, assim
como ocorre com as imagens fotográfica que, quando o aparelho está fixo num ponto, cap-
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tam movimentos muito rápidos de forma indefinida, nebulosa e sem nitidez, como se pode
ver em VIVO 28B, a segunda etapa da peça VIVO 28.

Figura 68 – Anúncio VIVO 28B

Fonte: revista Veja, ed. 2333, p.58-59, publicada em 07/08/2013

Se no interior das formas retangulares há nebulosidade e falta de nitidez, o que promove um efeito de sentido de movimento e ação física, nas áreas externas vê-se apenas
elementos devidamente focados e nítidos, o que sugere um efeito de sentido relativo à falta
de movimento, à estaticidade e inatividade física. Quando esses efeitos de sentido plásticos
são pensados a partir do investimento de valores que são projetados sobre as figuras de discurso, entende-se que o interior dos elementos que promovem a conexão e a comunicação
entre as pessoas via internet está representado pelo movimento e a ação dos elementos
plásticos nebulosos e tudo o que está fora, para além dos aparelhos eletrônicos está representado pela ausência de movimento. Percebe-se, então, a projeção do plano de expressão
sobre o plano de conteúdo de forma que a “vida” é o movimento, o dinamismo da ação, e a
“não-vida”, ou a “morte” é a inação, o estático. O quadro a seguir resume tais relações de
natureza semi-simbólica:
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Quadro 79 – As relações semi-simbólicas na campanha Multi Vivo 4G

PE

PC

Interior

vs.

Exterior

Nebuloso
Vida

vs.
vs.

Nítido
Morte

Dinâmico

vs.

Estático

Interior da tela dos aparelhos

vs.

Exterior da tela dos aparelhos

Fonte: elaboração nossa

Ainda que haja as relações semi-simbólicas apresentadas acima, elas não produzem
efeitos de sentido enunciativos. Elas apenas orientam o sentido entre os planos de expressão
e conteúdo, garantindo aos elementos plásticos a capacidade de constituir sentidos no interior
da campanha. Considerando os efeitos de sentido enunciativos da imagem, não há, no caso
dessa campanha, projeções do plano de expressão sobre o plano de conteúdo que permitam a
configuração de um semi-simbolismo plástico próprio dos elementos fotográficos, que oriente
a enunciação da imagem e, consequentemente, da campanha. Não se trata de imagens com
pouco ou nenhum investimento conotativo, mas simplesmente elas não articulam efeitos de
sentido vinculados às instâncias de pessoa, espaço e tempo da enunciação.
A cenografia que esse discurso engendra tem suas bases de funcionamento em uma
lógica urbana e contemporânea, na qual a conectividade e a possibilidade de comunicação
constantes são valores sociais prioritário. O discurso indica, ainda, trata-se de um ambiente
dinâmico, no qual os indivíduos precisam buscar a todo instante informações e atualizações
acerca do local e do global.
Além disso, esta cenografia remete, por mais que não seja um valor central, à importância das relações familiares, paralelamente à colocação em discurso do sistema de valores
que orienta este mundo ético. Como uma espécie de ato simbólico imediato, rápido como as
relações humanas neste espaço exigem, dar um “Samsung Galaxy S4 com internet até 10x
mais rápida e 4G Plus”, como diz o título, é “o jeito mais rápido de dizer ‘Feliz dia dos Pais”.
Ou seja, além valorizar as relações familiares, este mundo ético valoriza também a praticidade e rapidez com se pode fazer isso, já que velocidade e dinamismo são elementos definidores desta cenografia. E mais: é uma cenografia que coloca também em relevo a economia e
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o baixo custo com internet e telefonia móvel, sendo objetiva e bem direta ao tratar desses
aspectos, haja vista a apresentação em tópicos das promoções.
Como se vê, é uma cenografia que busca a comunhão generalizada com todos. Propõe baixos preços e parcelamento de aparelhos, sugere como presentear os pais, o que é
uma característica cultural generalizada, e convida o leitor a ingressar nesse mundo ético
com as expressões “Aproveite com Multi Vivo*...+” e “Venha ser Vivo *...+”, já citados. Assim,
trata-se de uma cenografia que constitui relações de marca de comunhão.
O ethos que a cenografia e o discurso constituem – e que ao mesmo tempo são por
ele sustentados – é, e precisa ser, bem adaptado a este mundo ético a fim de dar credibilidade ao discurso. Assim, é um ethos dinâmico, urbano, que valoriza as relações mantidas
nos ambientes virtuais e que dependem da internet, preza, por isso mesmo, a conectividade
constante e em qualquer lugar – tais constatações derivam do texto verbal objetivo, curto,
muitas vezes organizado em tópicos e todo o conjunto de argumentos e recursos de persuasão mobilizados. O fiador aí apresentado traz alguns traços de uma emotividade vinculada
ao grupo familiar, mas o faz subordinado às lógicas próprias deste mundo ético: à dinâmica
acelerada, à comunicação via internet e à valorização do tecnológico, por exemplo.
A partir do estudo da campanha em questão, entende-se que o fiador que o processo
do ethos faz surgir mostra muito mais suas características morais e psicológicas do que físicas e de movimentação no interior da cenografia. Depreende-se desta ambiência social e
dos traços comportamentais do fiador as suas qualidades físicas, mas isto, justamente por
mais um processo de dedução do que um elemento mostrado pela enunciação, é pouco preciso e pouco claro. Assim, como se trata de um ethos muito mais marcado pelos aspectos
morais do que pelos traços de sua corporalidade, pode-se afirmar que é um ethos do tipo
psicológico.
O quadro a seguir resume as constatações desssa análise:
Quadro 80 – Resumo da análise da campanha Multi Vivo 4G

TIPOS DE PUBLICIDADE
CONCEITUALREFERENCIAL
Fonte: Elaboração nossa

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA
-

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

PSICOLÓGICO
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8.6 GRUPO 10: CAMPANHA MULTI VIVO – VELOCIDADE

Considerando apenas a comunicação publicitária presente na revista Veja, a campanha Vivo Multi – Velocidade é composta por doze anúncios, publicados no período de novembro de 2013 a abril de 2014. O objetivo principal da campanha é informar sobre o serviço 4G da operadora. Em algumas peças, há a intenção em reforçar as características do serviço de compartilhamento da franquia de dados, o Multi Vivo, e também promover a venda
de aparelhos celulares em oferta, se adquiridos em conjunto com um plano da operadora.
A campanha, que possui unidade formar, temática e verbal bem clara, está baseada
na ideia de diferença de velocidade entre veículos de transporte antigos e atuais: carros (VIVO 38150 e VIVO 39), aviões (VIVO 35151, VIVO 40152, VIVO 41153, VIVO 42154, VIVO 44155 e VIVO 45156) e barcos (VIVO 37157 e VIVO 43). Em alguns anúncios da série, tais veículos são
substituídos por um patinador (VIVO 55) e uma bailarina (VIVO 57158). Dessa forma, é possível encontrarmos peças muito semelhantes, já que utilizam os mesmos veículos e cores, mas
também encontramos variações nas figuras de discurso empregadas, embora o tema permaneça o mesmo. Nesta campanha, encontra-se também o nome de outras marcas (LG e
Samsung), todas fabricantes de telefones celulares, que participam de anúncios cooperados159 com a Vivo, nos casos em que os seus aparelhos são ofertados em promoção.
O quadro abaixo resume a distribuição das peças da campanha:
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Anexo BB.
Anexo CC.
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Anexo DD.
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Anexo EE.
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Anexo FF.
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Anexo GG.
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Anexo II.
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Anexo JJ.
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Anúncio, ou campanha, cooperado é aquele que expõe duas marcas, geralmente uma fabricante e outra
vendedora, e os custos de veiculação são divididos entre as duas marcas. (LUPETTI, 2000, p. 119-121).
151

413
Quadro 81 – Detalhamento da campanha Multi Vivo – Velocidade

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

VIVO 35
VIVO 37

página dupla
página dupla
página dupla

2345
2346

DATA DA PUBLICAÇÃO
30/10/13
06/11/13

2347

13/11/13

2348
2350
2351

20/11/13
04/12/13
11/12/13

2351

11/12/13

2352

18/12/13

2353

25/12/13

2353

25/12/13

2366

26/03/14

2368

09/04/14

VIVO 38
VIVO 39
VIVO 40
VIVO 41
VIVO 42
VIVO 43

terço inferior

página dupla
página dupla
página dupla
página dupla
terço inferior

VIVO 44

página dupla
página dupla

VIVO 45

página dupla

VIVO 55

página dupla

VIVO 57

página dupla

terço inferior
terço inferior
terço inferior
terço inferior

Fonte: elaboração nossa

8.6.1 Pré-análise da Campanha Multi VIVO – Velocidade

A campanha traz como tema a modernização tecnológica promovida com a chegada
da telefonia celular de quarta geração: o 4G, que para o caso da Vivo recebe o nome de 4G
Plus. Além disso, o conjunto de anúncios traz as informações sobre o serviço Multi Vivo de
compartilhamento da franquia de dados da internet e, em alguns casos, apresenta a promoção de aparelhos celulares. Assim, tem-se objetivos vinculados à marca, a seu mundo ético,
bem como o objetivo de apresentar dados concretos e mensuráveis sobre os serviços da
operadora, apresentados de forma objetiva e direta, conforme vê-se a seguir na peça VIVO
39:

414
Figura 69 – Anúncio VIVO 39

Fonte: revista Veja, ed. 2348, p.6-7, publicada em 20/11/2013

O título da peça VIVO 39, situado na parte superior esquerda do anúncio, coloca em
evidência o tema da velocidade como um princípio positivamente valorizado dentro do
mundo ético da marca Vivo: “Seu smartphone nunca viu tanta velocidade. Experimente a
internet até 10x mais rápida do 4G com o Plus da Vivo”. Tais efeitos de sentido, que colaboram para a construção da cenografia da marca e reforça seus valores, também estão presentes em elementos não-verbais: o terço superior do quadro, todo em tons de verde, é construído a partir de linhas horizontais que reforçam um sentido de velocidade e movimento,
assim como ocorre quando um objeto em deslocamento é fotografado com o dispositivo
fixado em uma base estável; a imagem do carro, que por seu design indica ser um modelo
antigo, ao ser visto através da tela do celular modifica-se para um carro de corrida, orientando um sentido de que a mediação da vida e do mundo pela internet da Vivo agrega valores como modernidade e velocidade. Daí resulta a mobilização pelo discurso de valores conceituais, ou seja, relativos aos valores e ideias agregadas à marca.
O mesmo título também informa ao leitor que a tecnologia 4G da Vivo permite uma
velocidade de internet até 10 vezes maior que os recursos da tecnologia anterior, a 3G – o
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que reforça a intenção de promover um serviço. Na parte inferior esquerda do quadro, um
bloco de texto, já padrão na comunicação publicitária impressa da Vivo, informa a respeito
do serviço Multi Vivo: “Aproveite com Multi Vivo. Uma internet. Multiconexões. Conecte a
internet do seu smartphone com seu tablet e notebook. Apenas: R$ 29/mês por aparelho
adicional”. Na peça VIVO 40 (ANEXO EE), na página direita, vê-se os dados técnicos e preço
dos aparelhos em promoção, organizados de modo objetivo e direto, em tópicos e com períodos curtos. Daí tem-se a colocação em discurso de efeitos de sentido que promovem a
venda de produtos e serviços.
Assim, entende-se que a campanha Multi Vivo – Velocidade mobiliza sentidos e valores soais vinculados à marca e, ao mesmo tempo, promove a venda de produtos e serviços,
caracterizando-se, assim, como publicidade conceitual-referencial.

8.6.2 Análise da Campanha Multi VIVO – Velocidade

A campanha em análise, que tem como tema a velocidade trazida pela evolução tecnológica, coloca em discurso as figuras de alguns veículos de locomoção, fazendo um contraponto entre um veículo antigo e outro contemporâneo, ou um veículo fora do contexto
da velocidade e um veículo concebido para competições.
O título já orienta o sentido das imagens, destacando que a internet 4G da Vivo permite velocidades de conexão até 10 vezes maior que a tecnologia precedente. No caso da
peça VIVO 39, o leitor relaciona o tema da velocidade com a imagem localiza no centro quadro: vê, na página esquerda, a traseira e uma porção da parte central de um carro, com design relativamente antigo; do centro do anúncio e até a página direita, há um aparelho celular sendo segurado sobre o carro situado atrás do telefone; na tela do celular, bem exatamente onde se espera que esteja o carro antigo, vê-se a imagem de um carro de corrida,
semelhante aos de Fórmula 1. Com isso, através do celular – ou melhor, através das tecnologias de comunicação e internet móvel – os tudo é mais veloz, mais intenso e contemporâneo. O carro, o avião e o barco antigos ou não adaptados à velocidade, representados no
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anúncio com cores pastéis e desbotadas e baixo contraste de cor, quando vistos através de
celulares e tablets transformam-se em veículos ágeis, contemporâneos e velozes, representados por cores saturas e bem contrastadas, como se pode ver a seguir:

Figura 70 – Anúncio VIVO 43

Fonte: revista Veja, ed. 2352, p.50-51, publicada em 18/12/2013

Na peça VIVO 43, o título já sugere quais os sentidos possíveis da imagem: “Neste Natal, turbine o seu smartphone LG no 4G com o Plus da Vivo”; assim como nas demais peças
da campanha, veem-se as informações sobre o serviço Multi Vivo na parte inferior esquerda
do quadro; na página direita, há dois blocos de informações técnicas sobre os aparelhos
ofertados e a marca e slogan da fabricante de eletrônicos LG. No centro do espaço, vê a parte traseira de um barco de madeira e seu remo – a embarcação está representada, como já
dito, com cores suaves e com baixo contraste, mostrando a embarcação estática, com o remo em repouso. Sobre o barco de madeira estão dois aparelhos celulares da LG e, em suas
telas, aparece a parte central e dianteira de uma lancha – esta embarcação está representada com uma forte cor laranja, bem saturada e contrastada, aparentando estar em movimento e com grande velocidade, haja vista seu casco exposto e a água sendo jogada para o lado,
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como é comum com barcos leves em movimento.
Considerando o slogan “Conectados vivemos melhor” – e o ordenamento dado por
ele ao mundo ético da marca Vivo – e suas relações com a imagem dos barcos e o título, entende-se que a categoria semântica que está na base do conjunto de anúncios é, como se viu
nas outras campanhas da operadora, “vida” vs. “morte”, de forma que a lancha em movimento, de cor intensa, figurativiza a “vida” e o barco de madeira, estático, com cores desbotadas, figurativiza a “morte”. Considerando a narrativa constituída pela peça publicitária – o
que também é reforçado pelo sentido do deslocamento do barco, que parte do plano de
fundo e vem para um plano mais próximo do leitor, saindo de uma situação de ausência de
movimento, passando para dentro dos celulares, onde adquire velocidade intensa –, o discurso realiza, novamente, o percurso “morte”  “não-morte”  “vida”.
Além disso, outra relação entre plano de expressão plástico e conteúdo pode ser observada: no interior dos retângulos formados criados pelas telas dos telefones – ou seja, zonas fechadas, de conteúdo – há o elemento que figurativiza velocidade, agilidade, movimento e ação, enquanto na parte externa – ou seja, nas zonas abertas, continentes – está o
elemento que figurativiza ausência de movimento, estaticidade e baixa tecnologia.
Assim, algumas relações entre o plano de expressão plástico e o plano de conteúdo
podem ser destacadas:

Quadro 82 – As relações semi-simbólicas na campanha Multi Vivo – Velocidade

Interior-Conteúdo

vs.

Exterior-continente

Saturado
Vida

vs.
vs.

Dessaturado
Morte

PC Dinâmico

vs.

Estático

vs.

Barco de madeira

PE

Lancha
Fonte: elaboração nossa

Apesar do semi-simbolismo apresentado acima, as relações identificadas não orientam efeitos de sentido vinculados às categorias de pessoa, espaço e tempo da enunciação.
No entanto, é possível identificar algumas propriedades plásticas que orientam as categorias
de pessoa e espaço, conforme será exposto a seguir:
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As relações entre as proporções de horizontalidade e verticalidade entre a lancha e o
quadro dos aparelhos celulares constituem um plano médio para a representação da embarcação, o que se sabe, conforme já exposto anteriormente, que estabelece uma relação mais
direta e próxima entre o coenunciador e o objeto. Em paralelo, as relações entre as proporções de horizontalidade e verticalidade entre o barco de madeira e o quadro no qual está
inserido (o quadro do anúncio) constituem um plano geral, o que se sabe que cria uma relação mais indireta e distante entre o coenunciador e o objeto. Daí o discurso impõe ao coenunciador uma relação direta “eu-tu”, que se dá num espaço “aqui” do discurso com o elemento que figurativiza a “vida”, enquanto o mesmo discurso convoca o coenunciador a assumir lugar numa relação indireta “ele”, que se dá num espaço “lá” no interior do discurso
com o elemento que figurativiza o termo disforizado “morte”.
Tais propriedade plásticas que, através da constituição de planos de enquadramento
fotográfico, configuram efeitos enunciativos relativos às categorias de pessoa e espaço, são
enfatizadas por um efeito de profundidade – o realce do eixo da terceira dimensão da cena –
trazido para o discurso através da sobre posição entre quatro elementos, que acabam por
criar um efeito de quatro camadas na imagem. No sentido do plano mais profundo para o
plano mais superficial, tem-se: o barco de madeira no fundo branco do anúncio, o centro da
lança com o elemento gráfico da Vivo no celular LG Optimus G Pro, o retângulo de cor laranja situado no terço inferior do anúncio, que traz elementos verbais diversos e o bico da lancha no celular LG G2. Essa organização em camadas, que enfatiza a profundidade da imagem, tem impacto na espacialidade do discurso, orientando efeitos enunciativos de aproximação e afastamento em relação à lancha e ao barco de madeira, respectivamente, e a carga semântica neles investida.
O quadro a seguir resume as relações enunciativas observadas:
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Quadro 83 – Os efeitos de sentido enunciativos da Campanha Multi Vivo – Velocidade
proporção de

médio
PE Interno
superficialidade
Eu-tu
Aqui
Então
Vida
PC Dinâmico
Lancha

proporção de

vs.

plano geral

vs.

Externo

vs.
vs.
vs.
vs.

profundidade
Ele
Lá
Agora
Morte

vs.

Estático

vs.

Barco de madeira

Fonte: elaboração nossa

Como se pode ver no quadro acima, ainda que não se caracterize como um efeito
enunciativo do plano de expressão, já que não se tratam de propriedades plásticas, mas das
figuras de discurso – ou seja, próprias do plano de conteúdo –, o elemento que garante uma
sensação de estaticidade na imagem do barco (o remo parado, em repouso) orienta efeitos
de sentido próprios de uma temporalidade do “agora”, uma dilatação da impressão de tempo presente. Em oposição a essa temporalidade, o elemento que garantem uma sensação de
movimento, de dinamismo e transformação acelerada na imagem da lancha (a água lançada
à distância pelo casco da lancha) orienta efeitos de sentido característicos de uma temporalidade do “então”, criando um efeito instante futuro, de pós-imagem – ou seja, o momento
posterior àquele representado na cena.
Dessa forma, como temos, a partir do plano de expressão, efeitos enunciativos que
orientam uma relação direta “eu-tu” que ocorre num espaço do “aqui” e impõe uma temporalidade do “então” com o elemento que figurativiza o termo euforizado “vida”, podemos
afirmar que as imagens da campanha em análise constituem um efeito enunciativo de aproximação intermediária.
Naturalmente, a cenografia desta campanha é pautada pela lógica da marca, sempre
regida em discurso pelo slogan da Vivo: “Conectados vivemos melhor”. Mas, nesse caso,
percebe-se, ainda, outros elementos do mundo ético da operadora: em seu sistema de valores, vê-se a posição de destaque dado àquilo que é tecnológico, àquilo que é contemporâ-
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neo, em detrimento dos dispositivos com baixo grau em recursos tecnológicos e mais antigos – tal como o pensamento o século XIX valorizava toda produção resultante da ação de
máquinas e da produção em série, dando menor valor à produção manual e artesanal (um
bom exemplo é a popularização, nesta época, da imagem fotográfica)160, na contemporaneidade valoriza-se todo conhecimento, entretenimento, interação e comunicação a partir de
dispositivos eletrônicos, portáteis e móveis, cuja relação com a internet e o mundo virtual se
mostre evidente e necessária. O título da peça VIVO 55 expõe bem esta característica: “Ver
vídeos, jogar on-line, baixar músicas e aplicativos. Pega bem ter uma internet 4G que deixa
tudo isso mais rápido”.
Trata-se de um mundo ético urbano, fundado também a materialidade da tecnologia,
rápido, veloz e que prioriza a possibilidade de se estar conectado constantemente. Esta cenografia considera, ainda, as relações entre custo e benefício, tratando de forma direta e
objetiva o que os dispositivos oferecendo e quanto isso custa. Há, a partir dos textos verbais,
indicações de uma relação convidativa de adesão à marca e seu mundo; a presença explícita
do caráter promocional e formas de pagamento e parcelamento também enfatizam essa
busca pela adesão de todos. Com o título deixa perceber, a Vivo busca apresenta de forma
não restritiva os seus serviços e produtos. Trata-se, assim, de uma cenografia que está fundada na lógica da adesão generalizada – em outras palavras, é uma cenografia que constitui
uma marca de comunhão.

Figura 71 – Anúncio VIVO 55

Fonte: revista Veja, ed. 2366, p.36-37, publicada em 26/03/2013

O ethos que habita e flui nesta ambiência social coloca diante do leitor um fiador urbano, apegado aos valores do contemporâneo: rapidez, agilidade, mutabilidade e efemeridade. É um ethos que prioriza a interação humana e o aprendizado do mundo a partir da
160

Sobre implicações sociais, científica e tecnológicas acerca das primeiras décadas após o surgimento da fotografia, ver Freund (1989).
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mediação da internet e dos recursos tecnológicos de comunicação digital. As relações entre
custo e benefício, tratadas de forma direta e objetiva, que o fiador resgata para mostrar a
pertinência da Vivo e seus produtos já orienta também sua concepção de mundo. Considerando seus aspectos físicos, o fiador (e por consequência a concepção que o enunciador tem
do seu leitor), como se pode ver nas peças VIVO 55 e VIVO 57, é jovem, ágil, esbelto e também valoriza o corpo enquanto expressão dessa mentalidade acelerada e dinâmica.
Assim, considerando que o processo de constituição do ethos evidencia de forma
bem precisa traços de morais, psicológicos e físicos, entende-se que a campanha Multi Vivo
– Velocidade tem como fonte discursiva um ethos integrado.
O quadro abaixo resume a análise da presente campanha:

Quadro 84 – Resumo da análise da campanha Multi Vivo - Velocidade

TIPOS DE
PUBLICIDADE

CONCEITUALREFERENCIAL

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA
APROXIMAÇÃO INTERMEDIÁRIA

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

INTEGRADO

Fonte: Elaboração nossa

8.7 GRUPO 12: CAMPANHA PEGA BEM 1

A campanha Pega Bem 01 possui, apenas na revista Veja, oito inserções, publicadas
entre 01/01/2014 e 12/03/2014. Com o tema “#pegabem”, a operadora coloca em circulação uma campanha com objetivo totalmente centrado na constituição e manutenção do
conjunto de valores da marca. Diferente de todos os demais grupos de anúncios da Vivo até
agora estudados, este é o primeiro que não apresenta a intenção de promover produtos ou
serviços específicos, trazendo informações técnicas e preço.
É um grupo de anúncios composto por duas peças com mais de um estágio – este é o
caso das sequências VIVO 47 (47A161, 47B162 e 47C163) e VIVO 48 (48A e 48B) – e outros
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163
Anexo MM.
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anúncios todos de duas páginas: VIVO 46, VIVO 49164, VIVO 50165, VIVO 51166, VIVO 52167 e
VIVO 53168. Há, neste agrupamento, uma forte unidade formal e verbal garantindo um significativo efeito de unidade para toda a campanha.
A seguir, vê-se um quadro que resume a organização dessas peças:
Quadro 85 – Detalhamento da campanha Pega Bem 1

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

VIVO 46
VIVO 47A
VIVO 47B
VIVO 47C

página dupla
página impar
página dupla
página par
página dupla

2354
2355
2355
2355

DATA DA PUBLICAÇÃO
01/01/14
08/01/14
08/01/14
08/01/14

2356

15/01/14

2356
2357

15/01/14
22/01/14

2358

29/01/14

2360

12/02/14

2362

26/02/14

2364

12/03/14

VIVO 48A
VIVO 48B
VIVO 49

terço inferior

VIVO 50

página dupla
página dupla
página dupla

VIVO 51

página dupla

VIVO 52

página dupla

VIVO 53

página dupla

terço inferior
terço inferior
terço inferior
terço inferior

Fonte: elaboração nossa

8.7.1 Pré-análise da Campanha Pega Bem 1

Nessa campanha, a operadora Vivo não apresenta, como já dito anteriormente, informações técnicas sobre produto em promoção, formas de pagamento, por exemplo. Não
há, neste caso, a intenção em promover de maneira objetiva a venda e o aumento de clientes. É bem verdade que toda comunicação publicitária, ainda que intencione colocar em circulação os valores da marca, tem de maneira secundária e implícita, o objetivo de aumentar
164
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sua participação de mercado – no entanto, não se trata de um objetivo imediato da campanha.
O anúncio VIVO 46, apesar de ser um anúncio que aproveita a data comemorativa do
Ano Novo de 2014 – e por isso, não é igual aos demais –, traz o tema da campanha, tanto em
seus elementos formais, quanto em seu texto verbal. Além disso, diferentemente das outras
peças do grupo, este anúncio apresenta um corpo de texto com conteúdo bastante diverso,
ainda que esteja vinculado aos valores semânticos da campanha como um todo: “Beijo pega
bem, abraço pega bem, amor, alegria e amizade também. Pega bem estar sempre junto, ter
conexão onde você quiser. A Vivo deseja que em 2014 você esteja cada vez mais próximo de
tudo que pega bem”. A seguir está a peça VIVO 46, o primeiro anúncio da campanha a ser
publicado:

Figura 72 – Anúncio VIVO 46

Fonte: revista Veja, ed. 2354, p.4-5, publicada em 01/01/ 2014

Neste corpo de texto, que está situado na página direita, um pouco abaixo do título
“2014 #pega bem”, cita diversas situações prazerosas, que o discurso vincula com os valores
centrais da relação com o grupo e a possibilidade de estar sempre conectado com os bons
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momentos da vida. Em relação às imagens, vê-se, no plano de fundo do anúncio, uma infinidade de pequenas fotografias em formato quadrado, indicando momentos alegres com amigos, parentes, em viagens e festas.
Dessa forma, a partir de suas relações entre imagem e texto verbal, o anúncio que
abre a campanha reforça junto aos seus leitores alguns aspectos do mundo ético da Vivo,
com destaque para a compreensão que operadora tem quanto a melhor forma de viver a
vida. Assim, como se verá mais adiante a partir da análise da sequência de peças VIVO 48, a
Vivo objetiva nesta campanha reiterar a sua cenografia e mundo ético – ou seja, os efeitos
de sentido da sua marca – o que classificar esse grupo de anúncios como publicidade conceitual.

8.7.2 Análise da Campanha Pega Bem 1

A campanha trabalha com uma séria de imagens obtidas na rede sociais Instagram, a
partir de um concurso intitulado Instamission148169. Com uma seleção destas fotografias,
baseadas na ideia de produção de imagens marcantes do dia a dia das pessoas, que se inspiram em momentos simples de felicidade – esta é o conceito do projeto colaborativo Instamission170 –, a Vivo agrega o tema “Pega bem” e vincula tais momentos de felicidade compartilhados nas redes sociais com a qualidade dos seus serviços de telefonia móvel (com
destaque para a internet de tecnologia 4G) e o sistema de valores da sua marca.
Assim, a campanha traz sempre um conjunto amplo de imagens – de maneira que
não há uma cena em especial, mas um conjunto especial de cena – que tem seu sentido orientado pelos textos verbais e a expressão “pega bem”, precedida pelo símbolo “#”, que indica a indexação da imagem postada nas redes sociais. Ou seja, trata-se de uma campanha

169

Concurso promovido pelas empresas Contente – Serviços de Informação na Internet– e DPZ Propaganda.
Maiores informações em: CONTENTE; DPZ. Regulamento #instamission148 | Fotografe o que pega bem em
2014. [S.I.], 2013. Disponível em: <https://www.facebook.com/notes/instamission/regulamentoinstamission148-fotografe-o-que-pega-bem-em-2014/632593136782350>. Acessado em: 26 ago. 2015.
170
CONTENTE. Sobre o Instamission. [S.I.: s.n.]. Disponível em: <http://www.instamission.com/#sobre>. Acessado em: 26 ago. 2015.
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que ordena, a partir de seu sistema de valores e mundo ético, aquilo que é positivo socialmente em termos de como se deve viver na contemporaneidade – com a mediação constante e constitutiva da internet e das redes sociais, haja vista elementos tais como: o texto verbal, o próprio tema da campanha contendo o símbolo “#” e a lógica do concurso Instamission148 e do projeto Instamission, que se define como uma proposta colaborativa de produção de fotografia a partir da rede social Instagram.
A campanha, então, coloca em discurso a vida em suas expressões socialmente valorizadas, o que implica na necessária mediação da internet e das redes. A partir da relação
que o fechamento do corpo de texto da peça VIVO 48B mantém com o slogan, pode-se entender o ordenamento semântico da campanha: no final do corpo de texto, vê-se “Tudo que
pega bem pega melhor com a Vivo”, que, em conjunto com o slogan “Conectados vivemos
melhor”, indica que viver melhor, estar vivo, está vinculado à condição de conexão que se
tem com a internet – a vida adquire sentido a partir a sua existência na internet e nas redes
sociais. Tem-se, assim, a categoria semântica “vida” vs. “morte”, que orienta o percurso
“morte”  “não-morte”  “vida”.
A seguir está VIVO 48A, o primeiro estágio da série VIVO 48:

Figura 73 – Anúncio VIVO 48A

Fonte: revista Veja, ed. 2356, p.40-41, publicada em 15/01/2014

Na peça acima, situada no terço inferior de uma página dupla, tem-se a orientação do
sentido geral da comunicação. Aquilo que pega bem, na concepção do mundo ético da Vivo,
está atravessado pelas ideias de “cobertura, qualidade, velocidade”. Há um duplo sentido aí,
que só é totalmente revelado no próximo estágio da peça: nesta etapa, a presença da marca
Vivo na lateral esquerda da peça, já induz a vinculação das três palavras ao universo da telefonia móvel – em outras palavras, a cobertura relaciona-se com as áreas que são atingidas
pelo sinal de telefonia móvel da Vivo, a qualidade corresponde a diversos aspectos da pres-
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tação do serviço em questão e a velocidade indica a rapidez na conexão com a internet. Tudo isso junta-se à expressão “pega bem”, precedida do símbolo “#”, p que reforça ainda mais
a relação de todos os elementos citados com a internet, as redes sociais e a vinculação pelo
mundo virtual.
Em VIVO 48B, como se pode ver mais adiante na Figura 68, há, na página par a marca
da Vivo aparece no canto superior esquerdo e o símbolo gráfico da operadora, ocupando
toda a verticalidade da página, preenchido por grande número de pequenas imagens de
pessoas praticando esportes, viajando, ouvindo e tocando música ou simplesmente rostos
com expressões de alegria. Para além do símbolo da Vivo, não há qualquer imagem, apenas
textos verbais sobre fundo branco: a marca da operadora funciona como uma espécie de
janela que dá a ver o mundo, a vida acontecendo, as pessoas divertindo-se em momentos
diversos.

Figura 74 – Anúncio VIVO 48A

Fonte: revista Veja, ed.2356, p.42-43, publicada em 15/01/2014

Na página ímpar, vê-se um texto posicionado à maneira de um título, na metade superior da página, que parece terminar sem que a ideia seja concluída: “Ter qualidade e velo-
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cidade, com a cobertura que todo mundo quer e só a Vivo tem”. Abaixo desse texto, com
uma tipologia bem maior que o texto precedente, vê-se a continuidade do título “#pegabem”. Ou seja, tem-se aí a explicação do texto do estágio anterior, confirmando que as expressões qualidade, cobertura e velocidade referiam-se a telefonia da Vivo, que, segundo o
discurso em análise, “pega bem”.
Mais abaixo, há o seguinte corpo de texto: “Pega bem ter a maior cobertura 3G do
Brasil, presente em mais de 3.100 municípios. Pega bem ter a rede 4G mais rápida, com cobertura maior que todas as outras operadoras juntas. Pega bem ter mais qualidade, na operadora com o melhor índice de desempenho no atendimento, segundo a Anatel. Quem tem
Vivo sabe. Tudo pega bem melhor com a Vivo. Vivo.com.br/pegabem”, que apresenta dados
mais ou menos precisos para sustentar a ideia de que há características relativas à telefonia
que só a Vivo tem.
Do ponto de vista dos recursos enunciativos da imagem, vê-se que as imagens montadas no interior do símbolo gráfico da operadora funcionam como uma abertura para o
mundo, para a vida, o que se dá através da Vivo – da empresa e seus serviços e da “janela”
que ela abre para o leitor, apresentando a ele uma forma de viver que “pega bem”. Assim,
enquanto a forma humana que representa a operadora estabelece uma relação direta entre
o coenunciador e situações diversas de um jeito de viver que “pega bem”, que figurativizam
o termo simples “vida”, o fundo branco, que impede o leitor de acessar esse modo de “viver
melhor” e que orienta efeitos de sentido próprios um distanciamento do coenunciador, uma
relação indireta em relação ao termo euforizado, afirmando o termo disforizado “morte”, ao
destacar diversos aspectos daquilo que “pega bem”, que só a Vivo tem, e que “*...+ Quem
tem Vivo sabe.*...+”. Assim, considerando as instâncias de pessoa e lugar, a enunciação da
imagem estabelece uma relação direta “eu-tu”, que se passa num espaço “aqui” do discurso
com as figuras que encarnam o termo euforizado “vida”.
Considerando a instância de tempo, não há propriedades plásticas que estabeleçam relações semi-simbólicas próprias de uma temporalidade. Contudo, a partir do plano de conteúdo – o posicionamento das figuras humanas, as cenas de movimento de esporte e imagens de
sorrisos e gestual humanos “congeladas”, orientam efeitos de sentido próprios de um momento preciso de uma fixação da cena num tempo presente, num “agora” do discurso.
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O quadro a seguir resume as relações enunciativas observadas:

Quadro 86 – Os efeitos de sentido enunciativos da Campanha Pega Bem 01

Interno

vs.

Externo

Massas descontínuas

vs.

Massa contínua

Eu-tu
Aqui
Vida

vs.
vs.
vs.
vs.

Ele
Lá
Morte

PC Dinâmico

vs.

Estático

vs.

Fundo branco

PE

Figuras humanas
Fonte: elaboração nossa

Assim, com as propriedades plásticas que definem a abertura para o mundo através
da marca da Vivo e das imagens formadas pelas massas de cor, em oposição ao branco contínuo do fundo, que impõe uma relação de distanciamento, tem-se a colocação em discurso
de uma relação direta “eu-tu” e uma espacialidade “aqui” em relação ao termo euforizado,
que ocorre num tempo discursivo do “agora”, dado pelo plano de conteúdo. Resulta, dessas
relações, uma enunciação da imagem que produz efeitos de aproximação máxima.
A cenografia a partir da qual o discurso se constitui é norteada por determinados
elementos do sistema de valores da marca evidenciados pela campanha: a compreensão de
um “viver melhor” fundado na fruição dos prazeres da vida e na vida mediada pelo mundo
virtual e pelas redes sociais. Trata-se de um mundo ético contemporâneo, que cultua os esportes, a exploração do mundo e de outras culturas, a liberdade de poder comunicar-se com
os entes queridos a partir de qualquer lugar e em qualquer momento. Esta ambiência social
é urbana, cosmopolita, mas abre espaço para as relações com a natureza, sobretudo a partir
dos esportes que dela necessitam.
Essa cenografia apresenta um modo de vida que para muitos pode ser proibitivo do
ponto de vista material e financeiro. O que pode ser reforçar a compreensão de contradição
em relação aos efeitos enunciativos da imagem, já que as próprias imagens, considerando a
relação que o plano de expressão estabelece com o coenunciador através do olhar das figu-
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ras humanas, não criam uma relação direta com o leitor. Daí, apesar de ser uma enunciação
de aproximação máxima, também a constante indicação de um posicionamento do leitor
“do lado de fora” das cenas.
Apesar da campanha apresentar um tom convidativo, aberto a todos, ao mostrar
uma infinidade de situações e atividades, a cenografia também orienta um modo de vida
que não é socialmente vivenciado por todos, conforme o próprio texto verbal das peças VIVO 47B (ANEXO MM) e VIVO 48B confirmam : no primeiro caso, “Internet 4G até 10x mais
rápida, com a cobertura que todo muno quer e só a Vivo tem pega bem”; no segundo caso,
“Ter qualidade e velocidade, com a cobertura que todo mundo quer e só a Vivo tem pega
bem” – em outras palavras, recursos de telefonia e uma forma de viver que todo mundo
quer para si, mas que nem todos têm. No fechamento do corpo de texto das peças VIVO 48B
e VIVO 49, vê-se o texto “Quem tem Vivo sabe”, que, por dedução, orienta a seguinte conclusão: quem não tem Vivo não sabe, não tem como saber do que se está falando acima, em
relação a toda qualidade da operadora.
Dessa forma, trata-se de uma cenografia que constitui subgrupos sociais em torno
dos valores da marca através do sentido de separação e alijamento social, ainda que de forma sutil. Ou seja, é uma cenografia que orientação efeitos de uma marca de exclusão.
O ethos, compreendido como a fonte enunciadora do discurso, sustenta e é sustentado pela cenografia, pelo mundo ético da marca. Assim, tem-se um enunciador adaptado à
vida urbana, mas também interessado em esporte que promovam o contato com a natureza.
Seu comportamento moral inclui a valorização de uma vida voltada a fruição dos prazeres e
a necessária mediação da vida através da internet e das redes sociais. Trata-se de processo
de ethos que configura um fiador jovem, contemporâneo, que preza uma atitude e um jeito
de vestir-se informal e descontraído.
O processo de funcionamento do ethos e da cenografia, enquanto estratégias discursivas de persuasão, ao mesmo tem em que apresentam as qualidades físicas e psicológicas
do fiador e o sistema de valores e estereótipos de comportamento do ambiente social, indicam o tipo de público visado. E o processo inverso também permite conhecermos detalhes
do fiador: a partir do mundo ético do discurso da marca e do perfil de estereótipos de leitor
mobilizados, compreende-se as características morais e físicas do ethos: assim, temos um
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fiador esbelto e bem jovem, ágil e dinâmico, que valoriza o movimento a vida fisicamente
movimentada. Diante disso, vê-se que o fiador que sustenta a campanha Pega Bem 1 apresenta de modo bem definido tanto suas qualidades psicológicas quanto seus traços morais e
comportamentais. Daí falar-se que se trata de um ethos integrado.
A seguir há um quadro que resume a análise desse conjunto de anúncios:

Quadro 87 – Resumo da análise da campanha Pega Bem 01

TIPOS DE PUBLICIDADE

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

CONCEITUAL

APROXIMAÇÃO MÁXIMA

Marcas de

Ethos

EXCLUSÃO

INTEGRADO

Fonte: Elaboração nossa

8.8 GRUPO 14: CAMPANHA PEGA BEM 2

A campanha em análise é composta por três inserções idênticas na revista Veja, todas no mês de julho de 2014. Trata-se de um esforço de comunicação mais modesto em relação às demais ações da Vivo, com objetivo de aproveitar o resultado de um relatório da
Anatel, divulgado em abril de 2014, no qual a operadora aparece com o maior número de
clientes no mercado de tecnologia 4G, para posicionar a marca diante do público e da concorrência – ou seja, a intenção principal deste conjunto de anúncios é, através das informações do relatório da Anatel, reforçar o sistema de valores da marca.
Os anúncios utilizam um tema de campanha já explora desde o início de 2014, a saber: “#pega bem”, já discutido na análise da campanha anterior. Além disso, um texto verbal
já utilizado em outros anúncios é explorado em seus aspectos gráficos e acompanhado de
outro símbolo – “4G>>” – com a clara intenção de sugerir velocidade. A seguir há um quadro
que resume a organização da campanha:
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Quadro 88 – Detalhamento da campanha Pega Bem 02
ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

DATA DA PUBLICAÇÃO

VIVO 67

página dupla

2380

02/07/14

VIVO 68

página dupla

2382

16/07/14

VIVO 69

página dupla

2384

30/07/14

terço inferior
terço inferior
terço inferior

Fonte: elaboração nossa

8.8.1 Pré-análise da Campanha Pega Bem 2

A campanha, que, conforme já dito, possui uma única peça com três inserções, informa que, segundo a Anatel, a Vivo tem o maior número de cliente que utilizam tecnologia
4G no Brasil. A operadora, então, apresenta está informação através do o título indireto
“Você escolheu porque #pegabem”. Em seguida, logo abaixo do título indireto, vê-se um
subtítulo que ajuda o leitor a compreender a afirmação feita anteriormente: “Vivo. Líder
absoluta em 4G no Brasil”. Abaixo do subtítulo, em uma tipologia bastante pequena, há um
texto com informações obrigatórias, que inicia explicando a origem da informação e maiores
detalhes: “Maior operadora em número de clientes 4G conforme relatório de participação
de mercado da Anatel de abril/2014. *...+”.
Assim, a partir de uma informação objetiva fornecida pela Anatel, a Vivo cria uma
ação de comunicação para agregar valor à sua marca, interpretando o resultado do relatório
como uma consequência da qualidade dos seus serviços, que são postos em destaque na
campanha aqui denominada Pega Bem 1 e que explora elementos como cobertura, qualidade e velocidade como fatores socialmente positivos. Esses anúncios, desta forma, interagem
com a campanha anterior resgatando toda a ordem de sentidos que sustentam o tema
“#pegabem”, para defender a ideia de uma relação de causa e consequência: é bom ter toda
a qualidade da Vivo e, por isso, o consumidor colocou a empresa num patamar de liderança
dos serviços 4G, já que as pessoas querem para si o que é melhor.
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Com isso, pode-se classificar este grupo de anúncios como sendo publicidade conceitual, já que não visam, num primeiro momento, operar com elementos objetivos para promover a venda de produtos ou serviços determinados, mas intenciona prioritariamente colocar em discurso o mundo ético da marca.

8.8.2 Análise da Campanha Pega Bem 2

A peça que compõe a campanha não apresenta imagem fotográfica. O que há além
do texto verbal é um fundo que sugere movimento em função de seu ordenamento plástico
e, em função da ampliação, o texto “4G>>” também passa a assumir estruturas plásticas,
além da sua função verbal – este elemento verbal, então, passa a funcionar como um símbolo do serviço 4G da Vivo, como se pode ver a seguir:

Figura 75 – Anúncio VIVO 67

Fonte: revista Veja, ed. 2380, p.38-39, publicada em 02/07/2014

A relação interdiscursiva que se observa entre este grupo de anúncios e aquele anteriormente analisado, dá os caminhos para compreensão da cenografia que está peça instaura. O termo “pega bem” refere-se, como já comentado, a um modo de viver e um entendimento da realidade baseado na fruição dos prazeres, no dinamismo e velocidade da vida
urbana e o viver os momentos do dia a dia mediados pela internet e pelas redes sociais, como se uma vida melhor, ou a verdadeira vida, só fosse possível quando expressa ou contemplada através do virtual, da internet e redes de sociabilização das experiências.
Ao mesmo tempo em que a cenografia apresenta esses elementos do mundo ético
da Vivo, ela, a partir do título, vincula o coenunciador a sua ambiência social através do con-
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sumo simbólico da marca e do seu sistema de valores, ao afirmar “Você escolheu porque
#pegabem” – em outras palavras, você escolheu por que concorda com nossos valores, porque compartilha do nosso mundo ético através do consumo simbólico da nossa marca. Nessa cenografia, então, habitam apenas aquelas que coadunam com uma vida de fruição dos
prazeres, que se sentem bem nesse espaço urbano dinâmico e em constante mutação e que
acredita que para viver melhor, como diz o slogan, é preciso estar conectado e a vida mediada pela internet.
A expressão “Vivo. Líder absoluta em 4G no Brasil”, que é o subtítulo da peça, instaura uma lógica de competição, de disputa pelo ponto mais alto, pelo lugar socialmente mais
valorizado, não havendo como compartilhar esse lugar de liderança, afinal, é uma posição,
como o próprio texto diz, “absoluta”. Assim, tem-se uma cenografia, da mesma forma que
aquela construída pela campanha anterior, baseada numa lógica de exclusividade, que se
constitui a partir da separação. Por isso, classifica-se como uma cenografia que produz um
efeito de sentido de marca de exclusão.
O processo de constituição do ethos, neste caso, apresenta um fiador urbano e dinâmico, bem adaptado a esta realidade acelerada da contemporaneidade. Na base do seu
comportamento moral está a fruição da vida, a reificação de um modo de vida urbano e a
compreensão da vida como necessariamente mediada pelas tecnologias de comunicação
digitais e redes sociais. Para este fiador, um mundo ético urbano subentende uma ambiência
social baseada também na competitividade e na disputa pela liderança em qualquer contexto socialmente valorizado – é um modo de pensar a realidade social a partir da lógica da
competição. Além disso, trata-se de um ethos que demonstrar compreender bem a configuração de subgrupos sociais e agrupamentos humanos que se formam pelo compartilhamento de ideias e sistema de valores postos em circulação pelos discursos das marcas contemporâneas.
Não é um processo de ethos que apresenta de forma clara os caracteres físicos, modo de vestir-se e o modo de portar-se do fiador. Dessa forma, por conta da apresentação
bem definida dos valores morais do fiador e nenhum detalhamento de seus aspectos físicos,
pode-se classifica a voz que sustenta do discurso como um ethos psicológico.
A seguir há um quadro que resume as constatações da análise:
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Quadro 89 – Resumo da análise da campanha Pega Bem 02

TIPOS DE
PUBLICIDADE

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

CONCEITUAL

-

Marcas de

Ethos

EXCLUSÃO

PSICOLÓGICO

Fonte: Elaboração nossa

8.9 GRUPO 15: CAMPANHA 4G>>

A campanha 4G>> emprega o mesmo texto verbal com uma dimensão plástica, conforme se viu na campanha anterior e em outros anúncios da Vivo, mas já não o explora em
relação ao tema “#pega bem”. Neste grupo de peças encontra-se a ideia apresentada na
campanha Pega Bem 2 – a saber, a afirmação de que a Vivo tem o maior número de cliente
utilizando a tecnologia 4G, de acordo com relatório da Anatel –, vinculada a um elemento do
mundo ético da Vivo: o dinamismo e a efemeridade da vida urbana contemporânea. A partir,
então, desse feixe de sentidos, o discurso da campanha objetiva reforçar o sistema de valores da marca e, em alguns anúncios promover a venda de produtos e serviços, através da
apresentação objetiva e informações técnicas e preços.
Trata-se de uma campanha com clara unidade formal e verbal, com tema baseado no
elemento verbal e plástico 4G>> e na relação que se estabelece entre as qualidades plásticas
de nitidez e nebulosidade da imagem fotográfica. Este é o maior agrupamento da VIVO a ser
analisado, com dezenove anúncios de página dupla ou organizados em dois estágios, ocupando um total de quarenta e três páginas na revista Veja, com inserções publicadas entre
10/09/14 e 31/12/14.
A seguir, um quadro que resume a organização da campanha 4G>>:
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Quadro 90 – Detalhamento da campanha 4G>>

ANÚNCIO

FORMATO

EDIÇÃO

DATA DA PUBLICAÇÃO

VIVO 70A

página dupla

2390

10/09/14

VIVO 70B

página dupla
página dupla

2390

10/09/14

2392

24/09/14

2393

01/10/14

2394

08/10/14

2395

15/10/14

2396

22/10/14

2397

29/10/14

2398

05/11/14

2399

12/11/14

2400

19/11/14

2401
2402

26/11/14
03/12/14

2402

03/12/14

2403
2403
2404
2404

10/12/14
10/12/14
17/12/14
17/12/14

2404

17/12/14

2405
2405
2406

24/12/14
24/12/14
31/12/14

2406

31/12/14

VIVO 71
VIVO 72
VIVO 73
VIVO 74
VIVO 75
VIVO 76
VIVO 77
VIVO 78
VIVO 79
VIVO 80
VIVO 81
VIVO 82
VIVO 83A
VIVO 83B
VIVO 84A
VIVO 84B
VIVO 85
VIVO 86A
VIVO 86B
VIVO 87
VIVO 88

terço inferior

terço inferior

página dupla
página dupla
terço inferior

página dupla
página dupla
terço inferior

página dupla
página dupla
terço inferior

página dupla
página dupla
terço inferior

página dupla
página dupla
página dupla
terço inferior

página ímpar
página dupla
página ímpar
página dupla
página dupla
terço inferior

página ímpar
página dupla
página dupla
página dupla
terço inferior

Fonte: elaboração nossa

8.9.1 Pré-análise da Campanha 4G>>

A campanha em análise, conforme já exposto, tem como objetivo constante, presente em todas a peças, reafirmar os valores da marca Vivo. Há, no entanto, anúncios que apresentam planos de troca de aparelhos celulares e promoções de telefones, quando adquiridos
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em conjuntos com um dos planos da operadora, como é caso das peças: VIVO 79171, VIVO
81172, VIVO 82173, a sequência VIVO 83 (83A174 e 83B175), a sequência VIVO 84 (84A e 84B),
vivo 85176, a sequência VIVO 86 (86A177 e 86B178) E VIVO 88179. As demais peças – a sequência
VIVO 70 (70A e 70B), VIVO 71180, VIVO 72181, VIVO 73182, VIVO 74183, VIVO 75184, VIVO 76185,
VIVO 77186, VIVO 78187, VIVO 80188 e VIVO 87189 –, apresentam exclusivamente um objetivo
vinculado à marca.
Esse duplo objetivo, que envolve a promoção da marca e os seus produtos e serviços,
pode ser percebido na sequência VIVO 84, localizada a seguir:
Como se pode ver abaixo, o título já coloca em relevo questões técnicas do serviço
ofertado pela operadora: “Novos planos SmartVivo. Agora todo mundo que vem para a Vivo
já é 4G”. Logo abaixo, veem-se informações a respeito de diversos recursos disponíveis nos
planos da operadora: franquia de acesso à internet, ligações ilimitadas para outros números
Vivo, mensagens sms ilimitadas e seguro para aparelhos celulares. Mais abaixo há um breve
texto reforçando o conceito do serviço Multi Vivo, permite adicionar outros dispositivos ao
mesmo plano, tais como notebooks e tablets.
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Figura 76 – Anúncio VIVO 84A

Fonte: revista Veja, ed. 2404, p.45, publicada em 17/12/2014

Na continuidade da peça (VIVO 84B), além dos aparelhos em promoção – suas características técnicas e preço –, há o título “SmartVivo e Motorola. A melhor maneira de viver
intensamente na velocidade 4G”. Tal texto reforça os valores que integram o mundo ético da
operadora: viver intensamente a vida, aceleração e dinamismo urbanos e a compreensão de
que a vida de ser mediada pelas relações virtuais da internet. Em paralelo, há a imagem de
uma mulher jovem sorrindo, de forma que se pode ver parte do seu corpo nítido e outra
parte sem nitidez, como se o movimento acelerado do seu corpo provocasse o desfoque,
como se pode ser a seguir:

438

Figura 77 – Anúncio VIVO 84B

Fonte: revista Veja, ed.2404, p. 6-47, publicada em 17/12/2014

Dessa forma, percebe-se que a campanha articula objetivos vinculados à marca e o
objetivo de promover produtos e serviços – o que impacta na enunciação do discurso e
permite classificar o conjunto de anúncios como conceitual-referencial.

8.9.2 Análise da Campanha 4G>>

A campanha 4G>> traz para o leitor a ideia de uma vida dinâmica e acelerada, que
demanda das pessoas atitudes também rápidas e intensas, adequada ao ritmo desta vida
contemporânea, que é reificada no interior do sistema de valores da marca. Seguindo a
mesma linha do texto verbal, as imagens atuam com essa oposição entre o dinâmico e o
estático como se vê em todas as peças da campanha. A seguir está o primeiro estágio da
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sequência VIVO 70:

Figura 78 – Anúncio VIVO 70A

Fonte: revista Veja, ed. 2390, p.54-55, publicada em 10/09/2014

O texto aí presente já orienta a interpretação da imagem, que deve considerar a rapidez da vida em relação ao efeito visual aplicado à fotografia: “A vida passa tão rápido
quanto virar esta página.”. A imagem, que apresenta na lateral esquerda do anúncio um
homem de terno, sorrindo em direção ao ponto de captação da imagem, mostra, no restante do quadro da peça, linhas horizontais com as mesmas cores do rapaz e tirando toda a nitidez da cena, como ocorre com a fotografia de objetos de movimento acelerado.
Dessa forma – através da valoração social do dinamismo da vida urbana, presente no
texto verbal, e o jogo entre área nítidas e áreas nebulosas da imagem –, a campanha 4G>>
coloca em funcionamento a categoria “vida” vs. “morte”, que orienta o percurso “vida” 
“não-morte”  “vida”.
No segundo estágio da mesma peça (VIVO 70B), que é ordenado pelo mesmo processo de significação em funcionamento no primeiro está do anúncio (VIVO 70A), vê-se uma
mulher com expressão apreensiva, com a metade esquerda do seu corpo nítida, enquanto
ela olha para o ponto de captação da imagem. A outra parte do seu corpo, representada da
mesma forma que o rapaz em VIVO 70A, está sem nitidez e sugerindo movimento. Sobre a
parte nebulosa da imagem estão três elementos de texto: (1) ocupando a maior parte do
espaço está “4G>>”; (2) acima desse texto, vê-se “Viva intensamente cada minuto na velocidade 4G da Vivo” e, por fim, (3) lê-se “Vivo. Líder absoluta em 4G no Brasil”.
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Figura 79 – Anúncio VIVO 70B

Fonte: revista Veja, ed. 2390, p.56-57, publicada em 10/09/2014

O elemento de texto (1) reforça de imediato a participação da Vivo no mercado com
sua tecnologia 4G – e acaba se transformando num símbolo deste serviço da operadora –; o
elemento de texto (3) traz uma dimensão objetiva do discurso, vinculando o tema e o seu
ordenamento semântico ao números do relatório da Anatel, valorizando a operadora; o
elemento de texto (2) orienta a narrativa da campanha, afirmando que a vida é intensa, rápida demais e, por isso, é necessário acompanha-la em alta velocidade, de preferência na
“velocidade 4G da Vivo”. O discurso destaca, então, a efemeridade e a aceleração da vida
contemporânea como um valor positivo, mas ao mesmo tempo uma característica que demanda atenção: é preciso andar no mesmo ritmo que a vida.
Assim como o texto verbal, as imagens e suas propriedades plásticas também participam desses efeitos de sentido. A partir da categoria plástica “nítido” vs. “nebuloso”, presente na constituição da imagem fotográfica e do anúncio, projetada sobre a categoria semântica de base, tem-se um semi-simbolismo que configura sentido enunciativos. A parte visível
da mulher, que neste discurso figurativiza o termo simples “vida” e um modo de viver a in-
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tensidade contemporânea, aparece nítida, ao passo que a parte do seu corpo indefinida,
figurativiza o termo simples “morte” e tudo aquilo que o tempo já levou, a dimensão perdida
num alhures do discurso, desfigurada pela ação dinâmica e intensa da vida, já morta, que
aparece de maneira nebulosa. Temos, então, as seguintes relações entre plano de expressão
e plano de conteúdo:

Quadro 91 – As relações semi-simbólicas da Campanha 4G>>

Nítido

vs.

Nebuloso

Vida

vs.

Morte

Parte nítida das figuras
humanas

vs.

Parte nebulosa das figuras
humanas

PE
PC

Fonte: elaboração nossa

O quadro acima, que apenas resume as reflexões que sustentam as relações entre
plano de expressão e plano de conteúdo, não apresentam os efeitos de sentido enunciativos. As propriedades plásticas, que têm clara relação com a categoria semântica de base,
produzem também efeitos relativos às instâncias de pessoa, espaço e tempo do discurso. A
imagem nítida, em foco, como já demonstrou Aumont (1993), atrai a atenção do olhar sobre
a superfície da cena por mais tempo, promovendo uma relação mais direta e aproximada
entre o leitor os elementos nítidos da imagem. Ao contrário, zonas sem nitidez não fixam
por muito tempo a atenção do leitor, fazendo com que se tenha uma relação indireta e mais
distante. Assim, a parte nítida das figuras humanas em VIVO 84B, VIVO 70A e VIVO 70B convocam o coenunciador a assumir com o termo euforizado “vida” uma relação direta, enunciativa, “eu-tu”, que se dá num espaço “aqui” do discurso. Ao mesmo tempo, as zonas nebulosas, sem nitidez, impõem ao coenunciador uma relação com o termo disforizado “morte”
que é do tipo enunciva, indireta e distanciada, “ele”, que se passa num espaço discursivo do
“lá”.
Considerando instância do tempo, a mesma categoria “nítido” vs. “nebuloso”, que
orientam relações pessoa e espaço, produz seus efeitos de sentido. A nítido que sugere ausência de movimento pelo posicionamento das figuras humanas vincula-se a um tempo presente, do instante exato da captação da cena, sem a insinuação de uma pré-imagem ou pós-
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imagem. Por outro lado, a falta de nitidez, que sugere a movimentação das figuras da cena
tal qual ocorre na imagem fotográfica de objetos em movimento – e este é o caso das zonas
sem nitidez dos anúncios –, induz efeitos de sentido de um tempo pretérito ou futuro, a depender das figuras da cena. Assim, nesta campanha, os elementos nítidos orientam uma
temporalidade do “agora”, enquanto o as zonas nebulosas da imagem orientam uma temporalidade do “então”, de um alhures do discurso.
O quadro a seguir resume essas relações apresentadas:

Quadro 92 – Os efeitos de sentido enunciativos da Campanha 4G>>

Nítido

vs.

Nebuloso

PE Eu-tu
Aqui
Agora
Vida

vs.
vs.
vs.
vs.

Ele
Lá
Então
Morte

vs.

Parte nebulosa das figuras
humanas

PC

Parte nítida das figuras
humanas

Fonte: elaboração nossa

Dessa forma, estando o coenunciador implicando a assumir uma relação enunciativa
(“eu-tu”, “ele” e “agora”) com o termo euforizado pelo discurso, reforçado, ainda, elementos do plano de conteúdo através do olhar das figuras humanas direcionado para o ponto de
captação da imagem, pode-se afirmar que a enunciação fotográfica na campanha 4G>>
promove efeitos de aproximação total.
A cenografia construída pelo desenvolvimento do discurso toma como elemento
fundamental de sua lógica de funcionamento a compreensão da vida contemporânea em
sua efemeridade e grande velocidade de transformação. Afirmações como “A vida passa tão
rápido quanto virar esta página”, “Viva intensamente cada minuto na velocidade 4G da Vivo”
e “*...+ A melhor maneira de viver intensamente na velocidade 4G” constituem marcas deste
modo de entender a vida urbana.
Se por um lado as imagens apresentadas na campanha sugerem estereótipos humanos que não vinculam esta cenografia ao popular – trata-se de uma ambiência social na qual
só os brancos são representados, trajando jaquetas, ternos e roupas num tom mais sofisti-
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cado –, por outro lado o coenunciador é colocado em relação direta com as figuras euforizadas e o texto verbal abre espaço para a configuração de subgrupos sociais que não se formam pela exclusão: “Curta intensamente suas músicas *...+”, em VIVO 79 (ANEXO TT), “*...+
Viva intensamente cada minutos em 2015.”, em VIVO 87 (ANEXO LLL), e “Viva intensamente
cada minuto na velocidade 4G da Vivo”, em VIVO 70B (Figura 70), são exemplo de textos
verbais que promovem essa comunhão simbólica indistinta. Assim, pode-se falar de uma
cenografia que produz efeitos de sentido próprios de uma marca de comunhão.
O ethos que assume a voz do discurso em análise partilha do mesmo sistema de valores da cenografia e está devidamente adaptado ao mundo ético da marca. Assim, trata-se de
um ethos que valoriza a dimensão dinâmica e sempre mutável da vida contemporânea, que
incorpora a agilidade e rapidez até mesmo na hora de interagir com o coenunciador, haja
vista a constituição do não-verbal na campanha. A fruição da vida, a consciência de sua fragilidade e efemeridade são fundamentos deste mundo da ético e dos princípios morais do
fiador.
Através da compreensão que o discurso tem de seu público leitor – o que impacta na
própria constituição do fiador por identificação com o ethos do discurso – entende-se que se
trata de um fiador jovem, esbelto, branco, urbano, que se veste e se porta de forma levemente sofisticada. Assim, a partir de identificação bastante precisa dos caracteres físicos e
morais do fiador, pode-se falar de um processo discursivo que constitui um ethos integrado.
A seguir, vê-se um resumo das conclusões dessa análise:

Quadro 93 – Resumo da análise da campanha 4G>>

TIPOS DE PUBLICIDADE
CONCEITUALREFERENCIAL
Fonte: Elaboração nossa

ENUNCIAÇÃO DA
FOTOGRAFIA

CENOGRAFIA E
MUNDO ÉTICO

ETHOS DA
MARCA

APROXIMAÇÃO MÁXIMA

Marcas de

Ethos

COMUNHÃO

INTEGRADO
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8.10 PERFIL DA MARCA VIVO

A partir do corpus organizado, composto por 88 anúncios da Vivo publicados nos
anos de 2013 e 2014 na revista Veja, organizados em 16 grupos – 15 grupos com unidade
formal, verbal e temática explícita, o que configura campanhas publicitárias, e um grupo
formado por anúncios sem unidade conceitual –, selecionamos 8 desses conjuntos para a
aplicação da análise – tal recorte do corpus foi necessário em função da grande quantidade
de peças a serem analisadas, o que tornaria o estudo um tanto repetitivo e todo o trabalho
muito extenso. Como as análises do material publicitário das operadoras Claro e TIM mostraram-se satisfatórios com 22 e 50 anúncios, respectivamente, optou-se por uma seleção da
metade das campanhas da Vivo. Esse recorte priorizou os seguintes aspectos:
 Uma seleção intercalada entre as campanhas, de forma a termos uma distribuição
proporcional ao longo dos dois anos de dados coletados;
 Priorizou-se as campanhas com uso relevante da imagem fotográfica, evitando, na
medida do possível, campanhas sem fotografias ou com imagens desenhadas – o
que nem sempre foi possível em função mesmo do critério anteriormente exposto;
 Priorizou-se, também na medida do possível em função do primeiro critério, a escolha das campanhas com o maior número de inserções, a fim de ter uma maior
representatividade de todo o conjunto;
 E, por fim, deu-se preferência aos grupos com unidade de campanha, evitando o
último grupo, formado por anúncios isolados, sem coerência conceitual de campanha e apenas subordinados aos critérios semânticos da marca.
Observando os critérios acima apresentados, chegou-se a um conjunto formado por
08 campanhas (os grupos 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14 e 15)190, que totalizaram 52 peças – aproximadamente 59,1% do total de anúncios.
A pré-análise do material identificou que, das 52 peças estudadas, 41 inserções são
190

A seleção das campanhas evitou o Grupo 12 por ter muitos desenhos e não apresentar imagens fotográficas
e o Grupo 13, que é uma variação muito sutil do Grupo 10, o que tornaria a análise bastante repetitiva.
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do tipo conceitual e 11 inserções são do tipo referencial-conceitual – 78,84% e 21,15%, respectivamente. Esses dados confirmam uma característica da comunicação dessas empresas:
na maior parte dos casos, faz-se uma comunicação que objetiva promover o sistema de valores da marca e seu mundo ético, ao mesmo tempo em que busca a venda de produtos e serviços – a associação entre o mundo da marca e seus produtos, como se estes fossem a chave
de acesso àquele, evidenciam a base das estratégias da publicidade contemporânea. A publicidade totalmente conceitual não é uma constante para este tipo de anunciantes, assim
como também não é comum a publicidade exclusivamente referencial.
Considerando a enunciação da imagem fotográfica, as campanhas da Vivo promovem, na maior parte dos casos efeitos enunciativos de aproximação, sendo 32 peças que
resultam em uma aproximação máxima, 61,53% do total de anúncios estudados, e 12 peças
que resultam em uma aproximação intermediária, 23,07% do total de anúncios estudados.
As outras 8 peças, 15,4% do total estudado, ou não apresentam imagens fotográficas ou as
fotografias existentes não constituem efeitos enunciativos.
No que se refere aos efeitos de sentido em torno da marca, a análise das cenografias
e do processo de constituição do ethos das campanhas mostrou uma unidade muito clara:
41 anúncios apresentam uma enunciação que produz efeitos de sentido de uma marca de
comunhão (78,85% do total estudado), enquanto os demais 11 anúncios apresentam uma
enunciação produz efeitos de sentido de uma marca de exclusão (21,15% do total estudado).
Resulta, daí uma compreensão da Vivo como uma marca que se constitui na promoção de
um consumo simbólico com efeitos de comunhão. Todas as suas cenografias estão baseadas
nos valores semânticos “vida” vs. “morte”, de forma que sua compreensão de vida, de qualidade de vida, e de uma forma de se viver melhor está mediada pela lógica social da internet, pela comunicação em redes sócias e virtuais. Para o mundo ético da Vivo duas características são fundamentais: (1) a vida é necessariamente urbana e atravessa pelas relações
virtuais e (2) a vida baseia-se na fruição dos momentos de prazer, marcados pela efemeridade e mutabilidade sociais.
O processo de ethos mobilizado pela cenografia da Vivo é fundamentalmente um
ethos integrado, que apresente nitidamente suas qualidades físicas e morais: 44 peças promovem este tipo de ethos – o que corresponde a 84,62% do total estudado. As 8 peças res-
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tantes – o que corresponde a 15,38% do total estudado –, promovem um ethos psicológico,
ou seja, marcado pela clareza em seus caracteres morais. Assim, não houve nenhuma ocorrência de um ethos puramente físico.
Em todos os casos, o fiador constituído pelo processo do ethos apresentou um padrão moral vinculado a uma compreensão hedonista da vida, vinculada à fruição dos prazeres e a sua urgência, dada a efemeridade da vida e seu dinamismo urbanos. Quanto a seus
traços físicos, é um fiador jovem, dinâmico, que vive em ambiente urbano e que se apresenta como alguém sofisticado e de postura mais sóbria. É um fiador que, logicamente, compreende a vida como uma experiência que se deve necessariamente acontecer através da
internet e das redes sociais, assim como pelas redes deve ser contemplada. Por fim, outro
aspecto deste ethos faz relevante: apesar de construir uma cenografia baseada na fruição
dos prazeres, trata-se de um fiador leva sempre em consideração as relações de custo e benefício daquilo que se investe na telefonia móvel, não havendo banalização dos recursos –
das 52 peças, somente 11 não promoveram a venda de produtos ou serviços.
Assim, apesar de estar atravessada pela lógica do tecnológico, a Vivo constitui-se como uma marca definida pela lógica da fruição de uma vida efêmera, que compreende a própria vida contemporânea como irremediavelmente vinculada ao virtual e à sociabilidade
através da internet e das redes sociais, ainda que não se defina como uma marca que busca
a aproximação humana entre aqueles que se gostam, como os integrantes de uma família.
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CONSIDERAÇÕES

O presente estudo, conforme já dito, intencionou a construção de um dispositivo metodológico de análise das marcas contemporâneas a partir da comunicação publicitária posta
em circulação pelas marcas anunciantes. Para tanto, considerando nossa compreensão dos
fenômenos que implicam a comunicação midiática e que envolvem processos de significação
que se dão no tecido social, tomamos como princípios fundamentais da pesquisa a valorização dos seguintes aspectos: (1) os pressupostos teóricos e metodológicos da Análise do Discurso, (2) a preservação das especificidades da matéria significante não-verbal e (3) a compreensão da lógica da marca como uma produção de sentidos sociais.
Considerando o aspecto (1), priorizamos em nosso estudo explicar o processo de
produção, circulação e consumo do discurso publicitário da marca, levando em conta as relações que esse tipo de textos mantém com seus contextos: não nos interessava a constituição de um dispositivo de análise interna, restrito ao texto, em função mesmo da natureza da
publicidade e da marca contemporâneas, além da compreensão que temos do campo dos
fenômenos da Comunicação. Considerando nossa problemática e objetivos, a proposta da
AD, de partir do texto em busca de traços que remontem as práticas socioculturais que lhe
deram origem, conforme explica Pinto (1999), mostrou-se bastante oportuna.
Sendo a AD mais um modo de apreensão da linguagem do que um campo de estudos
delimitado (MAINGUENEAU, 1998), é importante frisar os conceitos de base que influenciaram este estudo e nosso olhar: consideramos em nossa análise, como se pode ver, noções
pragmáticas como discurso191, enunciação e enunciado, leis do discurso e tipo e gênero de
discurso. Para além disso, outras noções bem conhecidas de diversas linhas de Análise de
Discurso estão presentes em nossa perspectiva e metodologia: podem-se destacar as ideias
de cena de enunciação (em especial os conceitos de cenografia, incorporação e mundo ético) e ethos discursivo192. De forma menos evidente, percebe-se a influência das noções de
ideologia, formação discursiva, heterogeneidade discursiva e polifonia.

191
192

Trabalhamos com a perspectiva de “discursos sociais” de Eliseo Verón (1984 apud PINTO, 1995).
Trabalhamos com a noção de ethos a partir de Dominique Maingueneau (2001; 2008a; 2008b; 2008c).
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Como se sabe, a AD não trabalha apenas com a língua (ou qualquer outra matéria
significante), seu interesse está centrado na apropriação que se faz da língua – bem como de
outras linguagens – e o seu funcionamento social, cultural e simbólico, como recurso de mediação social através da noção de discurso (ORLANDI, 1999). Essa perspectiva de estudo, que
não se atém apenas às matérias potencialmente portadoras de sentido, mas que toma os
sistemas significantes como que inseridos no mundo, tem suas bases no encontro de três
campos distintos – a linguística, o marxismo e a psicanálise193. Decorre daí, dessa filiação aos
estudos do signo linguístico, a clara inclinação conceitual e metodológica que a AD tem para
o estudo de textos verbais. Contudo, ainda que esteja mais preparada para lidar com textos
verbais, entende-se que é possível operar a análise da matéria não-verbal a partir de seus
pressupostos teóricos.
Alinhado a essa perspectiva – o estudo do não-verbal com base nos fundamentos da
AD – temos o aspecto (2) da presente pesquisa: preocupou-nos a preservação das especificidades da matéria significante não-verbal. A fim, então, de evitar submeter o sistema de significação plástico à lógica do signo verbal, optamos por promover a aproximação entre a AD
– sobretudo “seu modo de apreensão da linguagem” – e a semiótica da narrativa, dita greimasiana, no que concerne ao estudo da enunciação da imagem fotográfica. Tal aproximação
mostrou-se possível haja vista que as duas tradições de investigação sobre a produção de
sentido têm origem em trabalhos acerca de textos verbais – A. J. Greimas constituiu sua teoria da significação a partir do estudo de narrativas e contos populares, com base no estruturalismo antropológico de Claude Lévi-Strauss, no formalismo russo de Vladimir Propp e no
estruturalismo linguístico de Louis Hjelmslev e Ferdinand de Saussure (PIETROFORTE, 2004;
DALLERA, 2008); a AD, que também é gestada no ambiente da Europa estruturalista, tem
como base, além da já comentada articulação entre linguística e ciências sociais, os estudos
do formalismo russo sobre os encadeamentos transfrásticos do texto e as pesquisas dos linguistas Roman Jakobson e Emile Benveniste sobre a enunciação (ORLANDI, 1999; BRANDÃO,
1997).
Assim, apesar do arcabouço teórico da AD possibilitar o estudo da imagem, entendemos que seu ferramental teórico deixa lacunas em relação às especificidades do não193
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verbal no processo de significação e produção de sentidos, já que não está centrada na análise interna da matéria significante, mas na relação do texto com suas condições de produção, circulação e reconhecimento. Como é comum os discursos sociais serem resultado de
múltiplas matérias significantes, com especial destaque para a imagem, foi necessário acessar uma base conceitual que tratasse o não-verbal a partir de sua lógica própria, sem submetê-lo ao verbal, e que ao mesmo tempo fosse compatível com a abordagem da AD – daí nossa opção pela semiótica da narrativa.
Como em nosso estudo a compreensão da enunciação se mostrou um dos elementos
fundamentais para explicar as relações que se constroem entrem enunciadores e coenunciadores nas trocas discursivas ao longo do tempo, à maneira de um acordo tácito entre os
envolvidos (marcas anunciantes e leitores consumidores), a semiótica greimasiana funcionou como base teórica e metodológica para observar como a imagem fotográfica presente
no discurso publicitário para os meios impressos constitui relações de pessoa, espaço e tempo na comunicação publicitária, como se viu no segundo capítulo. Pudemos, assim, demonstrar como o fotográfico, no interior do discurso publicitário das marcas, constitui enunciações enunciativas ou enuncivas a partir de suas qualidades plásticas.
A ideia da enunciação como a colocação da linguagem em funcionamento por sujeitos socialmente implicados (BENVENISTE, 1999) é um elementos fundamental da compreensão do fenômeno das marcas contemporâneas – sendo esse fenômeno entendido como a
relação que se constrói entre as marcas enunciadoras e os leitores/consumidores coenunciadores ao longo do tempo, através da cristalização de um conjunto de expectativas entre
esses parceiros da troca discursiva194. Essa concepção nos ajuda a pensar as marcas nos casos em que se buscam metodologias de intervenção em mercados, a fim de ajustar o posicionamento discursivo dessas marcas a partir das suas diversas manifestações, entre elas a
publicidade. Aliada a essa perspectiva sobre o fenômeno contemporâneo das marcas – que
tem na enunciação um aspecto central –, interessou-nos mais o desenvolvimento de um
mecanismo de análise das marcas que colocasse em relevo o aspecto (3), a saber, a compreensão da lógica da marca como uma fonte produtora de sentidos sociais: enquanto motor
semiótico que promove, através dos seus discursos publicitários (entre outros), a comunhão
194

Uma compreensão semelhante àquela de E. Verón para a relação entre os suportes de impressa e seus
leitores: o contrato de leitura (VERÓN, 1985).
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dos indivíduos por adesão ao sistema de valores e compreensão de mundo que se encontram nesses discursos.
Assim, nossa visão sobre a lógica da marca prioriza os aspectos sociais da comunicação, as condições de produção, circulação e consumo dos discursos das marcas, a enunciação como constituinte do conjunto de expectativas que orientam os parceiros da troca discursiva, os sistemas de valores e estereótipos de comportamento postos em circulação pelas
marcas e como esses elementos semióticos produzem impactos sociais em relação às identidades, formação de territórios simbólicos, formação de subgrupos sociais e sentimentos de
pertença (QUESSADA, 2003).
Em outras palavras, entendemos que a lógica da marca e sua constituição enquanto
fenômeno social não devem ser tomadas como problema restrito ao campo da produção
industrial e do marketing – o que empobreceria a compreensão do tema. A marca precisa
ser problematizada a partir do campo da comunicação: deve-se pensar a lógica da marca
como um mecanismo semiótico que articula economia, comunicação e consumo (SEMPRINI,
2006), ao mesmo tempo em que se considera sua produção de sentido como discurso social,
sempre buscando em sua materialidade os traços que remontam suas condições de produção e reconhecimento e que permitem pôr em comunhão simbólica os indivíduos (QUESSADA, 2003).
Considerando esses três princípios que nortearam a execução do presente estudo, a
pesquisa foi organizada em duas grandes partes, cada uma delas com quatro capítulos. Cada
um dos três primeiros capítulos teóricos está associado a um conjunto formado por objetivo
específico, problema e hipótese. O quarto e último capítulo da primeira parte e os quatro
capítulos que formam a segunda parte da tese estão associados ao quarto conjunto de objetivo específico, problema e hipótese – todos com um fundo de aplicação teórica e metodológica.
No primeiro capítulo, colocamos em evidência a evolução da comunicação publicitária, regatando suas manifestações tecnicamente rudimentares da Antiguidade, seu desenvolvimento desde a Idade Média e a Revolução Industrial, chegando ao século XX, quando os
contextos econômico e político colocaram esse tipo de comunicação em posição de destaque. A evolução do fenômeno-marca acompanha o desenvolvimento da publicidade, sobre-
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tudo quando se pensam os séculos XIX e XX: funcionando como recurso de distinção social
na Idade Média, marcada pelo uso da heráldica e dos brasões (CARRIL, 2007), a lógica da
marca cumpriam funções de classificação econômica, social e de família, não tendo vinculação com a propriedade intelectual ou a formação de grupos comerciais até a chegada do
século XIX.
Com o desenvolvimento dos processos industriais padronizados e a produção em série, no século XIX, uma lógica de consumo passou, aos poucos, a assumir posição central na
organização da sociedade (PINHO, 1996; CARRIL, 2007). E, com a entrada no século XX, a
consolidação de uma sociedade de consumo fez com que a lógica industrial deixasse de simplesmente ser o atendimento das demandas sociais, passando a ser o estímulo ao consumo
e à renovação constante de bens (QUESSADA, 2003; SEMPRINI 2006; CARRIL, 2007). Assim, o
desenvolvimento da comunicação publicitária e da lógica das marcas contemporâneas assumiram elementos em comum, já que ambas funcionam como motores da sociedade de
consumo.
Nesse capítulo, além de situarmos a publicidade e as marcas enquanto práticas discursivas – ou seja, não pretendendo tomá-las apenas a partir de seus mecanismos internos
de significação, mas vinculá-las às suas condições socioculturais de produção e reconhecimento –, explicamos mais detidamente as coerções políticas, ideológicas e econômicas marcadas pelos princípios do neoliberalismo, que fizeram o complexo mercado da comunicação
assumir caracteres globais, transnacionais, que cooperam para a diluição das fronteiras nacionais e para o esmaecimento dos valores culturais locais (QUESSADA, 2003). Assim, a partir
de um olhar discursivo sobre o mercado da comunicação publicitária e da ação das marcas,
delineamos o contexto do qual surgem e no qual são consumidas as práticas discursivas da
publicidade e das marcas contemporâneas, evidenciando a importância de aplicar uma compreensão, à luz da AD, sobre tais manifestações.
Dessa forma, a criação de um método de análise e compreensão da linguagem se
constituiu a partir de noções como discurso social – ou seja, que toma toda prática social
como produção de sentido que traz em si marcas do seu contexto social e cultural de produção e consumo (VERÓN, 1984 apud PINTO, 1995); heterogeneidade constitutiva, interdiscurso e dialogismo – ou seja, que permitem explicar como a AD procede na busca por traços e
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marcas que remontem às condições de produção e reconhecimento do discurso (MAINGUENEAU, 1998; ALTHIER-REVUZ, 2004); a ideia de uma relativa autonomia da língua – ou seja,
que a explica a língua menos como estrutura e mais como acontecimento, vinculado às ideias de enunciado e enunciação (ORLANDI, 1999); e a conversão de emissor e receptor em
sujeitos – considerando que os sujeitos não são totalmente autônomos, estando sob as coerções da história e do ideológico, no que se refere à produção e reconhecimento dos discursos (ORLANDI, 1999; FOUCAULT, 2008). A articulação dessas noções nos permitiu compreender, explicar e analisar de forma mais profícua a comunicação publicitária e as marcas
contemporâneas, conforme evidenciamos ao longo do trabalho, especialmente no primeiro
capítulo.
O segundo capítulo deste estudo se ocupou da abordagem discursiva sobre as imagens, com destaque para a fotografia. Como já dito, se, por um lado, a opção por uma abordagem fundada na AD traz um olhar bastante rico sobre os fenômenos da linguagem, pois
articula texto e contexto a partir de disciplinas do campo da significação e das ciências sociais, há, por outro lado, uma limitação para o estudo do não-verbal. Nesse caso, a articulação
entre a AD e a semiótica da narrativa para explicar a enunciação da imagem fotográfica se
mostrou bastante produtiva. Operamos com a intenção de compreender os recursos enunciativos das propriedades plásticas da imagem – assim, sempre que possível, recorremos a
qualidades da imagem que pudessem explicar, por exemplo, os planos fotográficos, o ponto
de vista e a captação da imagem no que diz respeito às instâncias de pessoa e espaço. Além
disso, qualquer elemento plástico que indicasse relações de aproximação (enunciação enunciativa) e de afastamento (enunciação enunciva) também foram empregados no estudo (PIETROFORTE, 2004; FIORIN, 2006). Ou seja, buscamos, a partir da imagem, elementos que
nos permitissem discutir efeitos enunciativos de um semi-simbolismo plástico, próprio do
não-verbal.
Ainda que a enunciação, nos primeiros momentos do desenvolvimento da semiótica
da narrativa, tenha se restringido ao plano do conteúdo (PIETROFORTE, 2004), o que buscamos neste estudo foi a articulação entre formas de conteúdo e formas de expressão na fotografia publicitária – relações semi-simbólicas (PIETROFORTE, 2004; FLOCH, 1985) –, a fim de
perceber como a enunciação da imagem participa da constituição de relações entre enunci-
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ador (marcas anunciantes) e coenunciadores (leitores/consumidores), o que é um dos elementos que, em nossa proposta, explica o fenômeno das marcas contemporâneas.
Com isso, priorizamos tomar para o estudo da enunciação as propriedades plásticas
do fotográfico, evitando o recurso aos aspectos figurativos da imagem, que estão, na perspectiva greimasiana, vinculados ao plano de conteúdo e que, por isso mesmo, não constituiriam relações semi-simbólicas. Contudo, como nossa problemática com relação à enunciação
da imagem não se restringe ao plano de conteúdo ou ao plano de expressão, operamos em
algumas situações com elementos figurativos da fotografia, haja vista que a enunciação para
a AD não se restringe a este ou àquele plano de significação. Assim, é possível encontrar, no
desenrolar da análise, efeitos enunciativos que não se explicam através de relações constituídas entre expressão e conteúdo, mas a partir de figuras de discurso (restritos ao plano de
conteúdo), como é o caso do olhar das figuras humanas direcionado para o ponto de captação da imagem, que produz um efeito enunciativo de relação direta “eu-tu” (PINTO, 1995).
A partir da nossa proposta para o estudo da enunciação da imagem fotográfica na
publicidade, entendemos que foi possível identificar diversos recursos enunciativos que orientam as categorias de pessoa e espaço – dentre eles, as relações de verticalidade e horizontalidade que caracterizam os planos fotográficos, as propriedades plásticas que determinam
a posição do eixo de captação da cena, elementos plásticos que orientam perspectiva e espacialidade, propriedades plásticas que constituem a profundidade de campo e as relações
de pessoa e espaço no interior do discurso e outras propriedades que, a depender de cada
caso, produzia efeitos de sentido enunciativos a partir do plano de expressão.
Contudo, em relação à instância de tempo, identificamos apenas uma relação semisimbólica – a única propriedade plástica identificada que orienta tais efeitos enunciativos se
refere à nitidez, que agrega sensação de movimento e efeitos de temporalidade. Fora isso, a
determinação de efeitos enunciativos relativos à categoria de tempo restringiu-se a elementos figurativos, próprios do plano de conteúdo, ligados à ideia de uma pré-imagem ou pósimagem (AUMONT, 1993). Nesse caso, então, a semiótica na narrativa – através da semiótica
semi-simbólica – não produziu um resultado tão proveitoso com foi em relação às instâncias
de pessoa e espaço.
Assim, no segundo capítulo, verificamos elementos suficientes para a construção de
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um dispositivo de análise que pudesse extrair do fotográfico seus efeitos de sentido enunciativos no interior do discurso publicitário, o que nos deu base para o método de análise apresentado no quarto capítulo e aplicado na segunda parte da tese. Entretanto, ainda entendemos que muito há que se avançar, explorando ainda a relação entre AD e semiótica da
narrativa, no sentido de verificar tanto as instâncias enunciativas de pessoa e espaço quanto
a categoria enunciativa do tempo, a partir de propriedades plásticas e figuras de discurso – o
que está em nosso horizonte investigação para trabalhos futuros. Entendemos que o uso de
objetivas diversas e o tratamento dado à iluminação, por exemplo, podem ser estudamos
em função das propriedades plásticas que são mobilizadas, ao mesmo tempo em que as figuras de discurso, através de relações não vinculadas à semiótica semi-simbólica ou aos estudos em psicologia da percepção, podem resultar em maior conhecimento acerta da temporalidade no interior dos discursos que empregam imagem fotográfica – tanto em relação à
comunicação publicitária, quanto em relação a outros regimes de discurso, como o fotojornalismo. Tais explorações teóricas e metodológicas da enunciação da imagem fotográfica,
entretanto, escapariam ao foco deste estudo – qual seja: a enunciação da imagem e suas
relações com os efeitos discursivos de marca – e, por isso mesmo, serão por nós tratadas em
pesquisas futuras.
No terceiro capítulo deste estudo, preocupamo-nos em apresentar a evolução do fenômeno-marca, colocando em destaque a compreensão que se tem da lógica da marca a
partir do marketing e do campo da produção de sentidos. No início, apresentamos nossa
categorização da comunicação publicitária, tomando como parâmetro os efeitos de sentido
que a imagem fotográfica pode assumir em sua relação com o texto verbal e a lógica da
marca – resultaram daí, então, as categorias de publicidade referencial, referencialconceitual e conceitual, de maneira a delimitar o tipo de publicidade que estudaríamos: o
segundo e o terceiro tipos. Na sequência, apresentamos a marca como fenômeno social que,
gradativamente, tornou-se mais complexo e, com a chegada do século XX, assumiu posição
privilegiada enquanto fenômeno de comunicação e produção de sentidos, desempenhando
papel fundamental no desenvolvimento de uma lógica de sociedade de consumo.
Apresentamos, no capítulo três, o fenômeno das marcas enquanto mecanismo de
produção de sentido, marcado pela ideia de um “motor semiótico”, como defende Semprini
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(2006). Nessa perspectiva, as ações da marca, dentro e fora dos meios de comunicação de
massa e da publicidade, são tomadas como manifestações de um projeto gestado para ser a
essência da marca, do qual emanam todas as diretrizes para as ações manifestas da marca.
Ou seja, Semprini parte do já conhecido percurso gerativo do sentido (da semiótica da narrativa) para explicar a lógica da marca, sendo que no seu nível fundamental, simples e abstrato, está essa dimensão de conceituação da marca, de projeto que dá origem a tudo que a
marca coloca em circulação no tecido social e, no nível do discurso, complexo e concreto,
estão as manifestações da marca: produtos, design, embalagens, ações dentro e fora da mídia, como ações em pontos de venda, publicidade, eventos, patrocínios, ações de relações
públicas, entre outros.
Ainda que a proposta de Semprini coloque o olhar da semiótica da narrativa em relação direta com a perspectiva social, cultural e econômica, buscando evitar a constituição de
um modelo de análise interno, a relação entre o textual e extratextual – ou seja, entre os
elementos constitutivos das práticas e matérias significantes e o contexto social do qual partem e para o qual são destinadas – não está em uma posição de destaque em sua abordagem. Dessa forma, nossa compreensão do fenômeno-marca considera as colocações contextuais propostas por Semprini (2006), quando ele coloca a lógica da marca na confluência dos
campos da comunicação, da economia e do consumo, mas se afasta do seu modelo no que
se refere à abordagem teórica para estudo das matérias significantes. Propomos, então, um
olhar discursivo sobre as marcas contemporâneas e da publicidade, ao mesmo tempo em
que consideramos a compreensão que se tem do processo evolutivo do fenômeno-marca a
partir os estudos de Semprini, em complemento à abordagem de Dominique Quessada.
Assim, no quarto capítulo, após essas três etapas que fundamentam nosso arcabouço
teórico acerca da comunicação publicitária, da enunciação da imagem fotográfica e do fenômeno das marcas na contemporaneidade, apresentamos nosso método de análise e o
colocamos em funcionamento. Nos outros quatro capítulos que compõem a segunda parte
da tese, procedemos à análise do posicionamento discursivo das principais marcas de telefonia móvel no Brasil.
Como nossa pesquisa não objetivou, nesse primeiro momento, discutir mecanismos
para a gestão de marcas, não optamos por uma proposta como aquela de Semprini (2006),
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que busca um nível fundamental – ou seja, uma dimensão simples e abstrata que comporta
a essência da marca e serve de base e origem para toda e qualquer manifestação no nível do
discurso. Não nos interessou aquilo que quiseram dizer os emissores empíricos das marcas
analisadas ou o que estaria em seus planos – em outras palavras, o que comporia os projetos
das marcas, posto no seu nível de base. Para nós, como é próprio da AD, “*...+ a questão a ser
respondida não é o ‘o quê’ mas o ‘como’” (ORLANDI, 1999, p.18). Nesse caso, a questão que
norteou a configuração de nossa metodologia de análise foi como as marcas contemporâneas, através de discursos publicitários que utilizam a imagem fotográfica, constituem seus
posicionamentos discursivos diante dos seus coenunciadores (leitores/consumidores), promovendo, com isso, a adesão aos discursos das marcas?
Apesar de considerarmos o olhar de Semprini em relação à dimensão evolutiva das
marcas e às coerções socioculturais e econômicas, entendemos que sua compreensão não
dá conta dos impactos que os processos globalizantes provocam no tecido social – sua teorização, em nosso entendimento, está mais voltada para o desenvolvimento de explicações e
metodologias que permitam pensar o gerenciamento de marcas, não estando no centro de
suas preocupações as implicações sociais, econômicas e culturais resultantes das ações das
marcas – o social, o econômico e o cultural estão aí mais para proporcionar uma explicação
adequada à lógica das marcas e menos para que se discutam os impactos que a lógica da
marca provoca sobre eles.
Assim, a fim de promover uma compreensão do fenômeno que também considere os
impactos que a lógica da marca e da comunicação publicitária provocam na vida em sociedade, agregamos à nossa proposta os estudos de Dominique Quessada (2003), os quais se
mostram bastante mais críticos quanto aos impactos sociais desses processos. Na perspectiva desse pesquisador, que situa a publicidade e o discurso das marcas como próprios de uma
formação discursiva neoliberal, tais práticas resultam na crescente centralização econômica
dos negócios em comunicação e publicidade – gradativamente, a movimentação financeira
desses setores está nas mãos de um número cada vez menor de corporações transnacionais
– e no esmaecimento das fronteiras nacionais, no que se refere a aspectos legais, fluxo de
capitais a características culturais.
Se, em Quessada (2003), a problemática da publicidade e das marcas não está cen-
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trada em seus aspectos semióticos, os desdobramentos da dimensão simbólica das marcas e
da publicidade se faz sempre presente no que se refere à repercussão social desses discursos. Para Quessada (2003), a publicidade das marcas coloca os sujeitos num processo de
integração imaginária – para ele, aí reside a ideia de comunicação como processo pelo qual
os sujeitos formam corpo com a marca e a partir dela. Tal comunhão, claro, é simbólica e se
dá por um processo de identificação através do consumo das marcas, por um processo de
partilha dos valores e constituição de um imaginário das marcas, formando verdadeiras comunidades e subgrupos sociais que se unem em torno das marcas globais.
Pensando nesse processo de adesão, encontramos na AD dois conceitos que se mostraram bastante adequados à análise das marcas através dos seus discursos publicitários – as
noções de ethos e cenografia. Nossa metodologia, então, vincula a visão de um processo de
comunhão através do consumo de produtos e discursos das marcas na contemporaneidade
ao processo de incorporação do ethos discursivo, conforme visto em Dominique Maingueneau (2001; 2008a; 2008b; 2008c). Ou seja, em nossa perspectiva, a comunhão que se dá
pelo consumo da marca (seus produtos e práticas discursivas diversas) envolve, na dimensão
do discurso publicitário, o processo de incorporação do ethos em três etapas, na qual o último estágio é definido pela formação de “*...+ um corpo, o da comunidade imaginária dos que
comungam a adesão a um mesmo discurso” (MAINGUENEAU, 2001, p.100). Assim, pela
identificação com o ethos discursivo da marca e sua cenografia – afinal, em Maingueneau, a
noção de ethos é vinculada ao conceito de cenografia – o coenunciador “forma corpo” com a
comunidade imaginária daqueles que aderem ao sistema de valores e estereótipos de comportamento do mundo ético da marca e que se espelham na compleição física de uma imagem si de constituído pelo enunciador.
Nossa pesquisa, então, apresenta uma compreensão do fenômeno-marca que considera os seguintes aspectos:
1 Os pressupostos teóricos e metodológicos da Análise do Discurso, já anteriormente apresentados;
2 O cruzamento da comunicação, economia e consumo na compreensão na lógica
da marca, resultantes das coerções de práticas neoliberais e do processo de negociação entre as forças globais e os valores locais;
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3 A formação de subgrupos sociais e sentimentos de pertença em torno dos valores
da marca, que podem ser explicados através do estudo da enunciação, do ethos
discursivo e da cenografia mobilizados pelas práticas discursivas das marcas;
4 O estudo da enunciação como processo de constituição de relações alimentadas
ao longo do tempo entre marcas anunciantes e leitores, da qual partem os processos de ethos discursivo e cenografia da marca;
5 A valorização da marca enquanto processo de significação relativamente autônomo, vinculado à lógica do acontecimento enunciativo e sujeito às coerções históricas e ideológicas, não cabendo, assim, uma dimensão estática, que operaria como
plano de ação ou projeto intenções de marketing. Não pretendemos dizer, com isso, que tal instância de projeto não exista na prática do branding, mas que a marca é, antes de qualquer outra coisa, discurso – efeitos de sentido entre sujeitos socialmente inscritos –, não cabendo, aqui, discutir as intenções da marca, mas como suas práticas discursivas produzem sentido, afetam sujeitos.
Dessa forma, optamos por um mecanismo de análise do posicionamento discursivo
das marcas que adquire expressão metodológica a partir de três eixos: (1) estudo da enunciação da imagem, (2) a cenografia e (3) o ethos discursivo da comunicação publicitária posta
em circulação; e aplicamos tal mecanismo em um estudo das quatro marcas com a maior
participação no setor de telefonia móvel brasileiro, a saber: Claro, Oi, TIM e Vivo. O corpus
do estudo, como já assinalamos, foi formado pelas peças dos referidos anunciantes publicadas na revista Veja nos anos de 2013 e 2014, num total de 164 anúncios.
Nesse sentido, torna-se necessária uma aproximação dos resultados obtidos nas análises, a fim de observar as diferenças entre os posicionamentos discursivos das quatro marcas estudadas.
A cenografia da marca Claro se caracteriza pelo ambiente urbano, cosmopolita, em
que o contato humano com os entes queridos – amigos e familiares –, ainda que através da
internet, é prioritário. Na cenografia da Claro, a popularidade e a aceitação social implicam
uma necessária mediação da internet e das redes sociais, a valorização do momento presente e da fruição dos pequenos prazeres da vida. Entretanto, ainda que haja essa perspectiva
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de um mundo ético mais humanizado, a ideia de competição e disputa a partir de critérios
baseados no sistema de valores da marca é uma qualidade constante: seja uma disputa por
popularidade via redes sociais (campanha de lançamento Claro Online), seja o valorização do
indivíduo a partir de suas relações amorosas (campanha 4GMax) ou ainda pela disputa de
mercado entre as operadoras, à maneira dos esportes (campanha 4GMax – o 4G Mais Rápido), o tema da disputa social por espaços valorizados é uma constante nessa ambiência social criada pela Claro. Por fim, é importante destacar que o mundo ético da Claro oscila entre
estratégias de marca de exclusão – haja vista esse tom de uma vida baseada na competição
– e estratégias de marca de comunhão.
Ao lado dessa alternância entre estratégias de exclusão e de comunhão, há efeitos
enunciativos da imagem que não promovem uma aproximação máxima, uma vez que a maior parte da matéria não-verbal agencia efeitos de aproximação intermediária e de afastamento intermediário – o que corresponde a 85% do total das peças, aproximadamente. Assim, a Claro se configura como uma marca de comunhão-exclusão, tanto em função de seu
mundo ético quanto em decorrência dos efeitos enunciativos de suas imagens.
Quanto à cenografia da marca Oi, a análise nos permitiu observar a construção de um
mundo ético baseado na tecnologia, na conectividade, mas, nesse caso, há um caráter mais
colaborativo, uma valorização das posturas e atitudes que beneficiam o conjunto da coletividade, como na comunicação da base antártica. Além disso, o valor dado à conectividade e
à interatividade via telefonia e internet está, nesse mundo ético, vinculado ao benefício da
família. A partir do estudo dessa cenografia e mundo ético, percebe-se que a Oi busca constituir uma marca baseada na lógica comunhão indiscriminada – uma marca para todos – reforçando sua postura de corporação mais popular.
A marca TIM, por seu turno, apresenta, na etapa de pré-análise, 60% de peças classificadas na categoria conceitual (30 anúncios), enquanto 34% são do tipo conceitualreferencial (17 anúncios), restando 6% de peças classificadas como referencial (3 peças).
Percebe-se, assim, que a TIM investe muito mais na construção de uma marca desvinculada
da promoção de produtos e serviços, o que é uma característica no setor.
A cenografia constituída pela comunicação da operadora mantém em comum com as
demais marcas estudadas um sistema de valores que coloca no centro da sua ordem social a
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vida urbana, a interação e a conectividade virtuais – o que é imaginável em se tratando de
empresas de telefonia móvel. No entanto, a TIM se afasta das outras marcas ao constituir seu
território ético a partir da lógica de qualidade dos serviços e do avanço tecnológico como chave para a liberdade e libertação do conhecimento de mundo e para a configuração de uma
vida livre, sem barreiras territoriais e espaciais. Inclusive, na cenografia da TIM, é clara a lógica
de reconfiguração do espaço social e da espacialidade do discurso, a partir da comunicação e
da interatividade via internet. Apesar desses elementos distintivos, a TIM se aproxima da Claro
e da Oi quanto à ideia de tecnologias de interatividade a serviço do contato e estreitamento
das distâncias em relação às pessoas queridas e familiares. Embora 60% de suas peças promovam efeitos enunciativos de afastamento (36% de afastamento total e 24% de afastamento
intermediário), a cenografia engendrada pelo discurso da TIM produz efeitos de sentido de
uma marca de comunhão, caracterizando, assim, como uma marca “para todos”.
Em relação à publicidade da operadora Vivo, não há peças que se definam como referenciais. Todo o material estudado da marca é do tipo conceitual (78,84%) e conceitualreferencial (21,15%) – o que confirma a característica da comunicação do setor. A cenografia
da Vivo mantém uma coerência significativa – é a única marca que apresentou, em toda as
suas campanhas, a mesma categoria semântica de base, a saber, “vida” vs. “morte”. A lógica
que rege a ambiência social da marca está fundada na compreensão de que a vida é necessariamente mediada pela internet e pelas redes sociais – ou seja, não há vida, ou não há
uma boa vida sem internet ou fora das redes. Além desse valor de base para o seu mundo
ético, a cenografia da Vivo é construída a partir da fruição dos prazeres da vida, da efemeridade e da velocidade da contemporaneidade urbana.
Ainda que suas imagens mobilizem estereótipos visuais mais sofisticados e distantes
de um modo popular de vida, trata-se de uma enunciação da imagem com aproximadamente 61% das peças produzindo efeito de aproximação máxima e em torno de 23% dos anúncios promovendo efeitos de aproximação intermediária. A Vivo, assim, caracteriza-se como
uma marca de comunhão, que busca agregar os indivíduos indistintamente.
Percebe-se, com isso, que as quatro marcas apresentam características em comum, o
que as une muito em função de concorrerem dentro do mesmo setor e, por isso mesmo,
precisarem constituir cenografias com elementos em comum, mas não iguais. No entanto,
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todas as marcas produzem efeitos de um mundo ético distinto, com sistemas de valores e
estereótipos de comportamento diversos, o que estabelece diferenciações entre elas, promovendo efeitos de pertencimento diferentes. Nesse sentido, apresentamos um resumo
comparativo entre o processo de configuração do ethos das marcas estudadas.
O processo de configuração do ethos da marca Claro se define como integrado em
quase 70% das peças. Trata-se de um fiador jovem, esbelto, ágil, dinâmico e competitivo.
Aparenta ser descontraído e se veste de modo informal. Seus aspectos morais configuram
um ethos baseado na disputa, na competição, na valorização das relações pessoais com os
entes queridos e na preocupação com uma imagem pública constituída na e a partir das redes sociais. Em função dos efeitos enunciativos da imagem, trata-se de um ethos que, em
muitos casos, intimida e se mostra distante do coenunciador.
Já o ethos que resulta da comunicação publicitária da Oi se define como o indivíduo
altruísta, que trabalha em benefício da coletividade. Em alguns casos, mostra-se em uma
perspectiva lúdica, como os super-heróis, em outros casos aparenta a postura do vendedor,
objetivo e focado em resultados. Enquanto o ethos da marca anterior é classificado como
um ethos integrado, na comunicação da Oi se vê um ethos mais psicológico.
Na origem da comunicação publicitária da TIM, encontra-se um fiador que, fisicamente, demonstra ser jovem, esbelto, dinâmico e urbano. Ainda que se assemelhe fisicamente ao fiador da Claro – que dá a perceber uma maior relação com o mundo dos esportes
ao ar livre e vinculados à natureza – o fiador de TIM está afastado desses sentidos. Do ponto
de vista psicológico, trata-se de um ethos racional, apegado às relações familiares e com
entes queridos diversos, preocupado com a apresentação de dados técnicos da operadora,
focado na qualidade dos serviços. Seu mundo ético é pautado pela importância central do
desenvolvimento tecnológico, pela ideia de liberdade de ação, de movimentos e de conhecimento. Vincula-se à conectividade e à interação via internet como um modo de reconfigurar a espacialidade do seu mundo e do discurso. Como todos aqueles que se constituem a
partir da racionalidade, o fiador da TIM parece ser mais distante, conforme mostram os efeitos enunciativos da imagem – aproximadamente 60% das peças promovem efeitos de um
afastamento às vezes total, às vezes intermediário. Considerando que seus aspectos físicos e
psicológicos estão bem definidos, trata-se de um ethos integrado.
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Já no caso da publicidade da operadora Vivo, há um fiador que, fisicamente, aparenta
ser jovem – embora mais maduro – esbelto, dinâmico e urbano. Diferentemente dos demais,
este é um fiador mais refinado no modo de se vestir e se portar, mas, em função mesmo dos
efeitos enunciativos da imagem, é um fiador próximo, que busca um estreitamento das relações com seu público. Seu sistema de valores é fundado na ideia de que a vida depende necessariamente de uma mediação da internet e das redes sociais, preza pela fruição dos prazeres, viagens, momentos de festa e descontração, como sendo esses momentos o verdadeiro sentido da vida. Trata-se de um fiador que tem consciência da efemeridade e da velocidade da vida urbana, de maneira que, para ele, a vida é agora, precisa ser buscada no presente
e na avidez do urbano e do contemporâneo. Como se define com clareza em seus aspectos
físicos e morais, esse é um ethos entendido como integrado.
Ainda no sentido de apresentar considerações acerca das análises feitas ao longo
deste trabalho, apresentamos um quadro que resume os efeitos enunciativos da imagem, a
cenografia e o processo de configuração do ethos para as quatro marcas analisadas, de modo a permitir a comparação entre elas e a observação dos seus pontos de convergência e
divergência na configuração dos seus valores de marca e de mundo ético:
Quadro 94 – Resumo da análise das marcas Claro, Oi, TIM e Vivo

MARCA

Claro

ENUNCIAÇÃO
DA IMAGEM

Afastamento
intermediário;
Afastamento
total.

CENOGRAFIA

ETHOS

Ambiente urbano e cosmopolita;

Jovem e esbelto;

Valorização da tecnologia e conectividade;

Ágil, dinâmico e urbano;

Valorização das relações familiares;

Postura e jeito de se vestir
descontraído e informal;

Valorização da popularidade e aceitação
social via redes sociais e internet;
Valorização do presente e fruição dos prazeres;
Competição: quanto à popularidade, às
relações amorosas e à liderança de forma
geral;
Estratégia de marca: comunhão-exclusão.

Competitivo;
Apegado aos entes queridos;
Valoriza o presente e a fruição
dos prazeres;
Preza pela imagem pública e
pela popularidade;
Postura de distanciamento;
Tipo de ethos: integrado.

Oi

Aproximação
intermediária.

Ambiente urbano;

Altruísta;

Valorização da tecnologia e conectividade;

Lúdico;

Valorização de ações colaborativas;

Apegado aos familiares;

Valorização das relações familiares;

Postura de vendedor;

Estratégia de marca: comunhão.

Objetivo e focado em resultados;
Tipo de ethos: psicológico.
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Jovem e esbelto;
Ágil, dinâmico e urbano;
Postura e jeito de se vestir
descontraído e informal;

TIM

Afastamento
intermediário;
Afastamento
total.

Ambiente urbano e cosmopolita;

Racional;

Valorização da interação e conectividade;

Focado em qualidade;

Valorização das relações familiares;

Acredita que as tecnologias de
interação social dão maior
liberdade;

Valorização da qualidade de serviço;
Valorização da liberdade;
Reconfiguração da das relações espaciais
através da telefonia e internet;

Sua compreensão da espacialidade resulta das comunicações virtuais da internet;
Apegado aos familiares;
Postura de distanciamento;
Tipo de ethos: integrado.

Vivo

Ambiente urbano e cosmopolita;

Jovem, mas mais maduro;

Ambiência social sofisticada.

Esbelto;

Valorização do presente e fruição dos prazeres;

Ágil, dinâmico e urbano;

Valorização da interação e da conectividade;

Postura e jeito de se vestir
sofisticado;

Aproximação
máxima;

A vida é mediada necessariamente pela
internet e pelas redes sociais;

Valoriza o presente e a fruição
dos prazeres;

Aproximação
intermediária.

A vida como algo efêmero e mutável.

Valoriza momentos de festa,
descontração e viagens.

Estratégia de marca: comunhão.

Acredita na vida como necessariamente mediada pela
internet e pelas redes sociais;
Entende a vida como algo
efêmero e instável;
Tipo de ethos: integrado.
Fonte: elaboração nossa

Considerando os aspectos mais gerais da nossa proposta metodológica, o estudo de
caso evidenciou a operacionalidade dos conceitos de ethos e cenografia na análise do posicionamento discursivo das marcas. Foi possível, a partir dessas noções, encontrar as regularidades discursivas das marcas ao longo dos dois anos de anúncios estudados, ao mesmo
tempo em que se pode verificar a grande semelhança entre seus discursos e aqueles traços
diferenciadores que ficam mais perceptíveis a partir de um estudo detalhado. Assim, tais
conceitos e as categorias por nós propostas permitiram identificar as sutis diferenças nos
discursos de marcas que disputam o mesmo setor do mercado, mostrando que seu aprofundamento – sobretudo no que se refere às categorias por nós apresentadas – merece e permite um avanço bastante proveitoso do ponto de vista teórico e analítico. Pensamos, em
pesquisas futuras, no avanço dos estudos acerca do ethos e da cenografia, levando em con-
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sideração a noção de estereótipo visual (GOMBRICH, 1995), o efeito reflexivo do estereótipo
que ocorre entre o ethos discursivo e os coenunciadores (AMOSSY, 2008), a compreensão da
cenografia a partir de uma semiologia dos objetos (BAUDRILLARD, 2008), e etnocenografia,
no sentido de evidenciar os mecanismo de constituição de um posicionamento discursivo de
marcas anunciantes (FERREIRA, 1999; 2003). Planejamos, ainda, ampliar nossa compreensão
do fenômeno-marca com base no ethos e na cenografia para o campo da propaganda política e o processo de adesão dos eleitores à promessa de mundo promovida pelo discurso político-eleitoral de candidatos e partidos.
Já as análises da enunciação da imagem, resultantes da relação entre semiótica da
narrativa e AD, não se mostraram tão facilmente associáveis ao trabalho com os conceitos
de ethos e cenografia. Ainda que seja uma tarefa possível, percebemos que a identificação
de regularidades enunciativas foi um trabalho mais complexo e de difícil vinculação com a
ideia de um mundo ético da marca. A partir de nossas bases teóricas, conseguimos evidenciar os mecanismos enunciativos próprios dos elementos plásticos da imagem fotográfica, mas
não encontramos um uso sistemático desses recursos, de maneira a caracterizar traços definidores das marcas, embora tenha sido possível empregar nossas constatações para apoiar a
verificação dos posicionamentos enunciativos de modo coadjuvante. Dessa forma, entendemos que o estudo da enunciação da imagem deverá ser por nós abordado em pesquisa
distinta daquela que empregará as noções de ethos e cenografia, avançando em suas relações com os estudos da psicologia da percepção visual, em busca de relações semisimbólicas enunciativas da fotografia nos meios de comunicação de massa, a fim aprofundar
os estudos sobre as categorias enunciativas da fotografia, com especial destaque para a investigação das temporalidades instituída pelo fotográfico, conforme propõe Ferreira (1999).
Com relação ao estudo de caso empreendido nesta pesquisa, enquanto procedimento, percebemos que a marca Oi não foi devidamente avaliada. Isso se deu por que foram
localizados apenas três anúncios dessa operadora em todas as edições de Veja nos anos de
2013 e 2014. Embora tenhamos trabalhado com um intervalo adequado para a determinação de um posicionamento discursivo, conforme evidencia Verón (1985), a quantidade de
peças encontradas foi muito pequena para que regularidades fossem percebidas com a devida precisão – ainda que tenhamos indicado um posicionamento discursivo em relação ao
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ethos e à cenografia analisados, trata-se de um resultado que merece ser visto com reservas
face à pequena quantidade de material analisado.
Como desdobramentos futuros destes estudos – além do possível desmembramento
em duas pesquisas independentes (uma dedicada à enunciação da fotografia publicitária e
do fotojornalismo e outra dedicada ao fenômenos das marcas e seus discursos publicitários)
e da aplicação da noção de marca à propaganda política –, entendemos como necessário o
confronto dos posicionamentos discursivos das marcas obtidos pela análise com o discurso
dos coenunciadores, leitores/consumidores, a fim de avançarmos no desenvolvimento de
metodologias de pesquisa de opinião e mercado.
Juntamente com o desenvolvimento da noção de ethos e mundo ético das marcas,
seja em relação às marcas comerciais ou ao campo da propaganda política, entendemos ainda que é preciso avançar nos estudos relativos ao multiculturalismo e aos processos globalizantes da atualidade, a fim de agregar ao arcabouço teórico da AD uma compreensão mais
robusta sobre os fenômenos contemporâneos da cultura, haja vista que nosso olhar sobre a
lógica da marca é pautado em sua compreensão enquanto prática discursiva social, portadora de força gregária que mobiliza os corpos em sociedade, dando forma a agrupamentos
imaginários, subgrupos sociais, a partir do consumo simbólico das marcas e dos seus discursos e sentimentos de pertença.
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