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RESUMO 

 
 

No mundo, hoje, tudo está em movimento. Pessoas, objetos, valores, informação e imagens 

circulam cada dia mais intensa e extensamente em um ambiente social fluido, em rede e de 

riscos. Quando a mobilidade torna-se parte importante da experiência cotidiana e os 

deslocamentos físicos, geográficos, virtuais ou imaginativos tomam a frente nas relações e 

alteram radicalmente os modos de vida em todas as esferas - social, cultural, política e 

econômica -, nesse momento uma cultura da mobilidade se impõe e envolve a todos em 

novas possibilidades e experiências, assim como, em novos constrangimentos, riscos e 

discursos que devem ser estudados. 

O cada dia mais intenso imbricamento entre a cultura da mobilidade e o discurso 

publicitário constitui a base que sustenta a tese e que delineia as duas premissas 

fundamentais do estudo: a primeira, de que as coisas do mundo chegam até o sujeito apesar 

de sua imobilidade, por meio dos objetos, das informações e das imagens que circulam 

globalmente; e, a segunda premissa, de que a despeito de seu caráter comercial, persuasivo e 

de vendas, a publicidade também pode ser encarada como um bem cultural que expressa a 

cultura da qual faz parte. 

É na articulação destas duas premissas que reside o interesse primordial e o objeto de estudo 

da pesquisa: ao considerar o fazer publicitário como representação da sociedade, investigar, 

a partir da perspectiva do Paradigma das Novas Mobilidades, como o movimento é expresso 

discursivamente na publicidade das marcas globais. A interpretação do discurso publicitário 

global teve como objetivo validar a hipótese de que há um consumo de (i)mobilidade sendo 

feito quando o indivíduo sai em busca de objetos que, a partir de sua disponibilidade (ready-

to-handness) e potencial de uso em relação ao ambiente (affordance), suportem sua 

(i)mobilidade cotidiana com certa estabilidade e menor risco.  

O locus da investigação é o Brasil e o estudo focou sua análise nos 32 anos relativos ao 

período de 1982 a 2014. Foram selecionados anúncios de marcas veiculados na revista Veja 

durante o período de três Copas do Mundo FIFA: de 1982, na Espanha; de 1998, na França; 

e de 2014, no Brasil, que cobrem o período proposto pela pesquisa. 

 

 
PALAVRAS-CHAVES: Paradigma das Novas Mobilidades; Discurso publicitário; 

Globalização; Potencial de movimento, Copa do Mundo FIFA. 
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ABSTRACT 

 
           

In the world, today, everything is in motion.  People, objects, values, information and 

images circulate each day more intensively and widely in a social environment which is 

fluid, connected and risky.  When mobility becomes an important element of everyday 

experience and physical, geographic, virtual or imaginary displacements take front row in 

the relationships and radically alter the ways of life in all spheres – social, cultural, political 

and economic – then mobility culture imposes itself and involves everybody in new 

possibilities and experiences, as well as, in new constraints, risks and discourses that have to 

be studied.  

 

The ever going intense imbrication between mobility culture and advertising discourse 

constitutes the basis that sustains the thesis and stablishes the two fundamental premises in 

the study: first, that things in the world reaches the subject regardless of its immobility, by 

means of objects, information and images that circulate globally; second, that regardless of 

its commercial, persuasive and selling character, advertising can also be seen as a cultural 

good that expresses the culture to which it belongs. 

 

The articulation of these two premises constitutes the main interest and the object of this 

research: considering the act of advertising as representation of society, we intend to 

investigate, within the perspective of the New Mobility Paradigm, how movement is 

expressed in the advertisement discourse of global brands.  The interpretation of global 

advertisement discourse aims at validating the hypothesis that there is consumption of 

(im)mobility when the person looks for objects that, depending on their availability (ready-

to-hand) and on their potential of use in relation to the environment (affordance), support his 

everyday (im)mobility, with a certain amount of stability and less risk. 

 

The locus of the investigation was Brazil and the study focused its analysis on the 32 years 

encompassed in the period from 1982 to 2014.  Advertisements of brands published in the 

magazine VEJA during the period of the three FIFA World Cups – 1982 in Spain; 1998 in 

France, and 2014 in Brazil were analysed. 

 

 

KEY WORDS: New Mobilities Paradigm; Advertising; Globalization; Potential for 

Movement; FIFA World Cup. 
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INTRODUÇÃ O 
 

a. Tema 

 

Em 2011, a Fiat lança uma campanha comemorativa de seus 35 anos de 

operações no Brasil. A principal peça da campanha é o filme intitulado “Movidos”
1
, 

que mostra cenas com diversos personagens sendo movidos, ou mobilizados, por 

seus objetivos de vida: o atleta, que é movido pela linha de chegada e o artista, pelos 

aplausos, por exemplo. Ao final, a Fiat assina o comercial com a seguinte pergunta: 

“#oquetemove?”
2
. No vídeo do making of da campanha, um dos diretores do filme, 

Luis Carone, comenta a maneira inovadora de como foi feita a gravação: a captação 

das imagens é pensada pelo movimento dos atores em cena, movimentos que 

servirão como base para a edição do vídeo, feita, desta forma, quase que em 

simultâneo com a própria filmagem: “toda ideia do filme vem de movimento. Em 

cima do roteiro a gente pensou em tudo que tinha movimento para fazer uma 

conexão entre todas as cenas [...] o movimento do ator e da câmera, para uma cena 

fazer link com a outra”, afirma Carone
3
. 

A comunicação publicitária da montadora contempla, ainda, em um segundo 

momento, a produção de pequenos filmes para TV e internet nos quais alguns 

clientes respondem a “pergunta slogan” da campanha. Nos filmetes, os clientes 

contam o que os move, no sentido de o que os serve de inspiração e os leva a firmar 

e a alcançar suas metas ao longo da vida. Segundo o release de lançamento da 

campanha, o objetivo da publicidade institucional da montadora foi reforçar a forte 

ligação entre a Fiat e o Brasil por meio de histórias cotidianas “com personagens 

que representam a cara do povo brasileiro e reforçam valores característicos do país 

                                            
1
DVD, anexo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cDaa7meTbv8 . Acessado em 

03/08/2014.  
2
 Disponível em: 

http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2011/07/07/20110707Fiat-

comemora-35-anos-de-Brasil.html . Acessado em: 03/08/2014.  
3
 DVD, anexo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RQ94Goz_RyY  . Acessado em 

03/08/2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=cDaa7meTbv8
http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2011/07/07/20110707Fiat-comemora-35-anos-de-Brasil.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2011/07/07/20110707Fiat-comemora-35-anos-de-Brasil.html
https://www.youtube.com/watch?v=RQ94Goz_Ry
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em expansão econômica: otimismo, realização, coragem e inventividade”. O texto 

afirma, ainda, que a ação publicitária destaca que “a Fiat é movida pelos brasileiros” 

e que por isso pergunta, nas peças, o que os move
4
. 

Dois anos depois, de uma forma totalmente involuntária, a Fiat se viu 

envolvida em um episódio que definitivamente marcou a ligação da montadora com 

seu público alvo. Em uma coincidência raríssima no mundo do marketing, as 

intenções da marca e as aspirações de vários segmentos da sociedade se encaixaram 

perfeitamente nas Jornadas de Junho, como ficaram conhecidas as manifestações e 

os protestos ocorridos em todo país, em junho de 2013. 

Apesar de não ser patrocinadora oficial da Copa das Confederações, evento 

que serve como uma prévia da Copa do Mundo de Futebol organizada pela 

Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), a Fiat aproveitou o momento 

inicial do clima de Copa do Mundo no Brasil e lançou a campanha “Vem pra Rua”
5
 . 

Com material desenvolvido para mídias off e on line,  a campanha tinha como 

principal peça de divulgação um filme comercial que conclamava o público a sair às 

ruas – “A maior arquibancada do Brasil” - para torcer pela seleção. O jingle
6
 “Vem 

pra rua”
7
  tornou-se rapidamente a música da torcida brasileira. Um mês depois, a 

música foi apropriada espontaneamente por parte da sociedade que participou, direta 

ou indiretamente, do período das manifestações, em junho de 2013. De acordo com 

o vídeo institucional da montadora, a Fiat que queria fazer parte de um “movimento 

histórico do futebol acabou fazendo parte da história do país” 
8
.  

                                            
4
 Disponível em: 

http://www.fiatpress.com.br/releases/gerenciarReleases.do?operation=visualizarRelease&idRelease=

1093 Acessado em 12/11/2012. 
5
 Disponível em: http://www.ccsp.com.br/site/ultimas/64054/Vem-Pra-Rua . Acessado em 

03/08/2014. 
6
 Jingle: Propaganda gravada com texto, imagem e ou música, com a duração entre trinta segundos a 

um minuto, transmitida pelos meios de comunicação audiovisuais. Dicionário de Publicidade (inglês-

Português). Centro Interdepartamental de Tradução e Terminologia. Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas, USP. Disponível em http://citrat.fflch.usp.br/node/96 . Acessado em 31/07/2014.   
7
 Autoria de Wilson Simoninha e gravado pelo cantor Falcão, do Grupo Rappa. 

8
 Disponível em: http://www.portaldapropaganda.com/vitrine/tvportal/2014/05/0004 . Acessado em 

03/08/2014. 

http://www.fiatpress.com.br/releases/gerenciarReleases.do?operation=visualizarRelease&idRelease=1093
http://www.fiatpress.com.br/releases/gerenciarReleases.do?operation=visualizarRelease&idRelease=1093
http://www.ccsp.com.br/site/ultimas/64054/Vem-Pra-Rua
http://citrat.fflch.usp.br/node/96
http://www.portaldapropaganda.com/vitrine/tvportal/2014/05/0004


 

 

17 
 

Não obstante a importância política do movimento que já faz parte da 

história recente do país - segundo Damásio
9
, "no Brasil o século XX terminou em 

junho de 2013" - o fato para o qual chamamos a atenção é vinculado ao caráter 

apartidário do movimento: a expressão “não me representa” ganhou notoriedade e 

foi disseminada entre aqueles que participaram das manifestações. Ao repudiar a 

ideia de que as manifestações tinham, ou deveriam ter um ‘dono’ institucional, a 

população foi às ruas carregando faixas e cartazes com dizeres diversos e gritando 

palavras de ordem que, mesmo contrárias às ações do governo, não faziam menção a 

nenhum partido de oposição.  

Neste ponto, voltamos à publicidade. As principais palavras de ordem que 

tomaram as ruas e que foram disseminadas pelas redes sociais como um 

chamamento, foram dois slogans
10

 publicitários: "Vem pra rua"
11

, da montadora de 

automóveis, como já foi citado, e "O gigante acordou"
12

, da marca de uísque 

Johnnie Walker.  

É importante ressaltar que é relativamente comum a adoção espontânea de 

slogans publicitários no falar cotidiano da população. "O mundo gira e A Lusitana 

roda", para os maiores de 40 anos; ou "Não é nenhuma Brastemp" para os maiores 

de 30 anos; e, mais recentemente, os memes, que replicam, via redes sociais, frases 

de propaganda como "menos a Luiza que está no Canadá", são exemplos de como 

uma expressão de caráter comercial se transforma em um bordão, e desta forma, 

torna-se parte do repertório da cultura local. No entanto, não há registros anteriores 

de que o jingle de uma campanha publicitária como o "Vem pra rua" da Fiat, tenha 

sido apropriado por manifestantes e tenha se tornado hino de movimentos políticos, 

pelo menos no Brasil.  

                                            
9
 Disponível em http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2013/08/05/no-brasil-seculo-xx-

terminou-em-junho-de-2013-505791.asp . Acessado em 07/04/2014. 
10

 Slogan: Frase curta e de grande efeito e que, à força de ser repetida, consagra um 
produto ou serviço. Dicionário de Publicidade (inglês-Português). Centro Interdepartamental 
de Tradução e Terminologia. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, USP. Disponível 
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No caso das duas ações de comunicação citadas, a mobilização foi o tema 

principal: na primeira campanha, cujo tema era #oquetemove?, a mobilização foi 

tratada a partir da noção de movimento para além de suas prerrogativas física ou 

geográfica quando encara o movimento enquanto mobilidade simbólica, enquanto 

potência, como uma possibilidade de mover-se social, cultural e economicamente 

durante sua experiência de vida.  

Já na segunda campanha, a #vemprarua, a ideia de mobilização é mais 

coletiva e, sobre certo aspecto, até mais física ou geográfica: a campanha conclama a 

todos para saírem de casa e irem para a rua torcer pelo Brasil. Claro que a potência e 

a mobilidade simbólica também estão presentes na fala e no discurso da campanha 

até porque, mais uma vez, a montadora não fala em seus carros ou produtos no 

comercial, mais sim em movimento, em mover-se, em mobilizar-se a torcer pelo 

Brasil. E foi por isso que a publicidade institucional da Fiat teve seu slogan 

apropriado politicamente, em uma escapada do sentido original do discurso da 

comunicação publicitária que acabou por operar como um ‘chamado das ruas’, no 

sentido de uma mobilização das pessoas pelo projeto de um Brasil melhor. 

Nos termos de Velho (2003), projeto de vida é resultado de uma conduta 

organizada para atingir finalidades futuras específicas. Em nível individual, o 

projeto é pensado a partir de um campo de possibilidades no qual está inserido o 

sujeito e lida com a performance, as explorações, além do desempenho e das opções 

ancoradas em avaliações e definições da realidade. Nos termos de Schutz (apud 

VELHO, 2003, p.28), as definições de realidade “são resultado de complexos 

processos de negociação e de construção que se desenvolvem e que constituem toda 

a vida social, inextrincavelmente vinculados aos códigos culturais e aos processos 

históricos de longa duração”.  

Voltaremos à questão dos projetos de vida mais adiante, assim como à noção 

de campo de possibilidade, mas é importante ressaltar que nas campanhas 

publicitárias citadas, em ambos os casos, o ponto de partida do discurso da marca 

migra da lógica comercial do produto para a lógica interna, isto é, individual, do 

público-alvo, quando reforça na mensagem o protagonismo do sujeito e sua potência 
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de mobilização a partir de seus projetos na vida (“o que te move?”). As diferentes 

mobilidades utilizadas como conceito-chave em ambas as campanhas fazem sentido 

para o público-alvo a partir do momento em que o movimento passa a ser encarado 

como valor e como prática fundamental da experiência cotidiana. Somente a partir 

deste nível de identificação entre o fenômeno da mobilidade e o discurso publicitário 

que se torna duplamente possível a apropriação do texto: quando a mobilidade – 

social, cultural, física, imaginativa e virtual – ou sua potência é apropriada pelo 

discurso da publicidade, que a apresenta como atributo de um bem, seja ele um 

produto, um serviço, uma ideia; e, principalmente, em uma inversão de sentido, 

quando a sociedade se apropria do discurso da publicidade e o utiliza como discurso 

de mobilização política e de mobilidade – social, cultural, física, imaginativa ou 

virtual.  

É exatamente esta identificação do fenômeno social da mobilidade, i.e., o 

movimento positivamente valorado, com o discurso da publicidade que a tese traz à 

luz como tema de pesquisa e debate. Quando a mobilidade torna-se parte importante 

da experiência cotidiana; ou ainda, mais do que isso, quando o movimento, a 

circulação, os deslocamentos físicos, geográficos, virtuais ou imaginativos de 

pessoas, bens, imagens e informação tomam a frente nas relações e alteram 

radicalmente os modos de vida em todas as esferas - social, cultural, política e 

econômica - nesse momento uma cultura da mobilidade (URRY, 2003) se impõe e 

envolve a todos em novas possibilidades e experiências, assim como, em novos 

constrangimentos, riscos e discursos que devem ser estudados.  

Para tal tarefa, foram, aqui, evocados trabalhos e autores, nacionais e 

internacionais, de diversas áreas tais, como História, Sociologia, Antropologia, 

Ciências Políticas, Economia, Relações Internacionais e Comunicação Social que 

foram articulados e postos em diálogo, na tentativa de dar conta de um tema que, 

pela própria natureza, é multi, inter e transdisciplinar. 

É importante ressaltar que a literatura utilizada na tese é grande parte em 

língua inglesa. Para que o trabalho não ficasse com trechos inteiros em inglês, a 
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escolha feita foi pela tradução tanto das citações diretas quanto indiretas de autores 

tais como Urry, Kesselring, Beck, Kaufmann, Appadurai, entre outros, além de 

autores nacionais os quais utilizei artigos em inglês, como Maia e Rocha, e Freire-

Medeiros e Name. Todas as traduções são de minha inteira responsabilidade e estão 

assinaladas ao longo do texto.  

 

b. Delimitação do objeto  

 

Segundo Lemos (2009), a cultura da mobilidade entrelaça questões 

tecnológicas, sociais e antropológicas. No caso da comunicação, a mobilidade é 

tema central já que “comunicar é fazer mover signos, mensagens e informações, 

sendo toda mídia (dispositivos, ambientes e processos) estratégias para transportar 

mensagens afetando nossa relação com o tempo e o espaço” (Idem, p.28).  

O cada dia mais intenso imbricamento entre cultura da mobilidade e o 

discurso publicitário, constitui a base que sustenta a tese e que delineia as duas 

premissas fundamentais do estudo:  

- a primeira, de que em um cenário no qual as coisas do mundo chegam até o 

sujeito apesar de sua imobilidade, isto é, por meio dos objetos, das informações e 

das imagens que circulam globalmente, nas sociedades contemporâneas o fenômeno 

da mobilidade ganha novos contornos e se manifesta não só pelo deslocamento 

físico, mas também pode ser experimentado de forma virtual ou imaginativa. 

- e, a segunda premissa, de que a despeito de seu caráter comercial, 

persuasivo e de vendas, a publicidade também pode ser encarada como um bem 

cultural no duplo sentido do termo: como produto e como produtora da cultura que a 

envolve e da qual faz parte, quando seu discurso se apropria e/ou é apropriado pelos 

movimentos sociais, como vimos nos exemplos acima citados. 

É na articulação destas duas premissas que reside o interesse primordial e o 

objeto de estudo da pesquisa: ao considerar o fazer publicitário como representação 
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da sociedade, investigar como a mobilidade, enquanto fenômeno social mestre das 

sociedades contemporâneas, é expressa discursivamente na publicidade das marcas 

globais, ao longo das últimas três décadas, no Brasil.  

A escolha por localizar a pesquisa no Brasil exige que se discuta uma 

condição do cenário histórico nacional que faz diferença no contexto globalizado da 

investigação: o Brasil viveu o sob a ditadura militar por 21 anos, de 1964 até 1985, e 

por isso vivenciou de maneira muito própria as “mudanças fundamentais, 

extraordinárias, sem precedentes que a economia mundial, e consequentemente, as 

sociedades humanas, tinham sofrido no período, desde o início da Guerra Fria” 

(HOBSBAWM, 1995, p.252). Apesar de o trabalho não ter como tema principal a 

história contemporânea do Brasil, a investigação do contexto sociopolítico da época 

foi fundamental, visto que afetou diretamente as condições econômicas e de 

consumo com as quais a publicidade está relacionada. 

O estudo tem como corpus de análise anúncios das marcas globais 

veiculados na revista Veja em três momentos distintos – 1982, 1998 e 2014. Como 

referência para a busca e seleção dos anúncios foi levado em consideração um 

grande evento por meio do qual as marcas e seus produtos são globalmente 

divulgados: a Copa do Mundo FIFA de Futebol, mais especificamente os torneios de 

1982, na Espanha; em 1998, na França; e em 2014, no Brasil. No item ‘f’ desta 

introdução as razões para definição da Copa do Mundo como recorte temporal e a 

escolha dos meios serão melhor detalhadas.  

 

c. Categorias de análise e suporte conceitual 

 

Por ser tratar de um estudo que aborda as relações entre a cultura da 

mobilidade e o discurso da publicidade na era da globalização, faz-se necessário 

esclarecer de que maneira tais categorias de análise, sob certo aspecto tão 

vulgarizadas, foram definidas e utilizadas ao longo da pesquisa.  A começar por 

‘globalização’.  



 

 

22 
 

Segundo McGrew (1992)
13

, globalização se refere àqueles processos atuantes 

em escala global que atravessam fronteiras nacionais integrando e conectando 

comunidades e organizações em novas combinações de espaço e de tempo, tornando 

o mundo mais interconectado, em realidade e em experiências. Hobsbawm (1995) 

acentua o aspecto econômico do fenômeno e afirma que, sobretudo a partir da 

década de 1960, uma economia cada vez mais transnacional, nos termos do autor, 

passa a existir com base em “um sistema de atividades econômicas para quais os 

territórios e fronteiras de Estados não constituem o esquema operatório básico [...] 

Em um dado momento do início da década de 1970, uma economia transnacional 

assim tornou-se uma força global efetiva” (Idem, p.272). Em linha com este aspecto 

econômico do termo, Ortiz (2003) afirma que globalização é uma forma mais 

avançada de internacionalização, que envolve não só uma ampliação geográfica de 

atuação, como também uma grande integração funcional entre as atividades 

econômicas. O conceito se aplica, portanto, à produção, à distribuição e ao consumo 

de bens, de serviços, de imagens, ideias e capitais organizados a partir de uma 

estratégia focada no mercado mundial. 

Principalmente a partir do desenvolvimento da tecnologia utilizada como 

base para a circulação e a mobilidade de pessoas, mercadorias, informação e 

imagens, diferentes e novas realidades tornam-se referência para a estruturação de 

uma sociedade contemporânea globalizada. A presença da tecnologia como 

dispositivo fundamental para fruição dos indivíduos com a vida transforma as 

experiências do cotidiano e desafia aos pesquisadores a pensar novas possibilidades 

de reflexão sobre os fenômenos humanos e sociais na contemporaneidade.  

Historicamente, segundo Urry (2007, p.46, tradução nossa), as Ciências 

Sociais encaram as relações humanas como interações que pressupõem a 

copresença. No entanto, a utilização cada dia mais intensa e extensa dos aparatos 

tecnológicos usados como plataforma para viagens e, principalmente, para 

comunicação, oferece múltiplas formas de presença e “modos de ausência” que são 

característicos da sociedade contemporânea. A convergência de tecnologias está 
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 MCGREW, Anthony G. Global Politics: Globalization and the Nation State. Paperback, 1992 

apud HALL, 2003. 
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transformando diversos aspectos da vida social os quais, afirma Urry, merecem ser 

conhecidos e analisados sob o ponto de vista da ‘mobilidade’.  

Um aspecto da circulação, aquele que diz respeito ao deslocamento 

voluntário de sujeitos legais, é monitorado pela Organização Mundial de Turismo 

(OMT), ligada às Nações Unidas. De acordo com a entidade, em 2020 serão 1,6 

bilhão de passageiros internacionais comparados a 25 milhões na década de 1950
14

.  

Em 2013, apesar das dificuldades econômicas globais dos últimos anos, a 

movimentação de turistas internacionais cresceu 5%, em relação a 2012, e atingiu o 

número de 1.087 milhões de chegadas ao redor do mundo
15

. Em 2014, a celebração 

da Copa Mundial FIFA de Futebol contribuiu para os resultados positivos do 

crescimento do turismo na América do Sul, que foi de 6% se comparado ao ano 

anterior. Parte importante deste crescimento é derivada do incremento do turismo 

internacional no Brasil: 10% nos sete primeiros meses do ano, com um incremento 

de 60% somente em junho e julho
16

. Para 2014, a OMT prevê um crescimento entre 

4% a 4,5%, superando novamente as projeções a largo prazo existentes. 

Mas a mobilidade que interessa para essa pesquisa não diz respeito 

diretamente à mobilidade social, à migração ou à mobilidade diária ou de turismo, 

com foco na geografia dos movimentos, mais caras às Ciências Sociais. A pesquisa 

dialoga com a proposta dos autores que se reúnem em torno do chamado Paradigma 

das Novas Mobilidades (URRY, 2007)
17

, o qual propõe olharmos o mundo como um 

composto constituído por uma série de sistemas lógicos que capacitam a circulação 

cada dia mais intensa de pessoas, informação e mercadorias e que fazem com que as 

relações sociais na contemporaneidade possam ser pensadas a partir das capacidades 

de mobilidade e de imobilidade – obrigatórias ou por escolha - dos indivíduos. Essa 

possibilidade de experimentar a mobilidade ou a imobilidade reorganiza a vida 
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un-5-en-la-primera-mitad-del-ano . Acessado em 25/09/2014. 
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social e define a sociedade contemporânea como uma sociedade que está 

permanentemente on the move e que por isso deveria, segundo Urry (Ibidem, 

tradução nossa), ser analisada a partir do ponto de vista das experiências de 

circulação.  

Desta forma, olhar o mundo pelas lentes da mobilidade descontrói a noção de 

que a globalização é causa - ou efeito - da mobilidade. De fato posiciona os dois 

fenômenos, tanto a globalização quanto a mobilidade, como as duas faces da mesma 

moeda: o desenvolvimento, o avanço e a velocidade da técnica que colocam em 

movimento a experiência de vida na contemporaneidade. Neste sentido, segundo 

Urry, (Idem, p.13, tradução nossa), toda a sociabilidade passa a depender, em parte, 

das múltiplas tecnologias de viagem e de comunicação que movem objetos, pessoas, 

ideias e imagens, globalmente. Todas as sociedades lidam com a distância e o fazem 

por meio de diferentes conjuntos de processos interdependentes que incluem 

variados discursos sobre o movimento. 

É interessante apontar o fato de que mesmo aqueles que não possuem acesso 

irrestrito às tecnologias digitais, ou que não fazem parte da rede globalizada de 

viagens e turismo e que, como consumidores, a princípio, são pensados enquanto 

grupo socioeconômico a partir de sua imobilidade física e/ou social, mesmo para 

esse grupo a mobilidade faz parte das práticas cotidianas, quando levamos em conta 

os deslocamentos realizados entre a casa, o trabalho e os locais de lazer; assim como 

pelos objetos que consomem e que, em certa medida, potencializam sua capacidade 

de movimentação. Sob esse ponto de vista, a mobilidade torna-se capital e o sujeito 

em trânsito solicita objetos que circulem com ele ou que ofereçam a experiência da 

mobilidade
18

. Desta forma, segundo Lipovetsky (2007), a tecnologização da vida é 

levada para o consumo e do consumo é transferida para a publicidade.  

A pesquisa não tem como foco principal a análise das práticas de consumo 

na contemporaneidade, mas é impossível negar que, como consequência do 
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crescente e incessante movimento dos mercados, dos objetos e das pessoas, o 

consumo torna-se prática afetada pelas situações de mobilidade e de imobilidade dos 

sujeitos que são experimentadas por escolha individual ou por constrangimentos de 

diversas naturezas. Neste sentido, como uma atividade que dá visibilidade ao 

consumo e que simbolicamente expressa em seu discurso a sociedade na qual está 

inserida (ROCHA, 1985), a publicidade também sofreu mudanças radicais tanto 

técnicas quanto em sua natureza por tornar-se um veículo para a circulação de 

imagens e de marcas globalmente (ORTIZ, 2003).   

Neste sentido, a publicidade torna-se ponto de interseção de variados tipos de 

mobilidade (URRY, 2007, p.39, tradução nossa): da mobilidade física dos 

consumidores à mobilidade imaginativa dos signos, passando pelo movimento dos 

objetos e pela mobilidade virtual das mensagens e das imagens. Para além de seu 

objetivo comercial de divulgação, seu discurso transforma-se também em uma 

ferramenta potencializadora do movimento não só do objeto a ser consumido, mas 

também para aquele ao qual a mensagem é direcionada. Essa alteração da natureza e 

do caráter discursivo da publicidade é que interessa à pesquisa e foi verificada com 

base no impacto das práticas de mobilidade no cotidiano do indivíduo, na natureza 

dos meios e na circulação dos objetos.  

Neste trabalho, um ‘objeto’ será pensado enquanto um ‘treco’, nos termos de 

Miller (2013), como algo que não tem sua existência resumida à sua materialidade 

e/ou à sua tangibilidade. Ao contrário, segundo o autor, “mesmo invisíveis [os 

objetos] têm a capacidade de determinar nosso comportamento e nossa identidade” 

(MILLER, 2013, cap.2). Em uma mesma linha de pensamento, Urry afirma que o 

mundo material empodera os indivíduos que, em suas palavras, não são nada sem 

esses objetos organizados em diferentes sistemas. Neste sentido, de acordo com o 

autor, a vida social é impensável sem uma série de objetos materiais, incluindo aí a 

natureza e a tecnologia, que com base em sua ready-to-handness isto é, 

disponibilidade de uso, e suas affordances, traduzido aqui como potencial de uso do 

objeto em relação ao ambiente, vão direta ou indiretamente mover ou bloquear o 

movimento de outros objetos, das pessoas e da informação (URRY, p.45, tradução 

nossa). 
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A noção de que a cultura material e, portanto, os objetos emolduram nossa 

existência e a nossa vida social, nos permite afirmar que também os objetos possuem 

uma vida social (APPADURAI, 1986). Ao serem envolvidos com significados 

culturais que amparam e dão apoio às dinâmicas sociais, nas quais as trocas são 

parte constitutiva importante, os objetos sofrem um processo de ‘comoditização’ ou 

mercadorização (BARBOSA, PORTILHO e VELOSO, 2012). “Quando isto 

acontece”, afirma Appadurai, “o objeto é valorizado e vira commodity, isto é, 

quando o contexto cultural e social proporciona a valorização e a troca da 

mercadoria a posicionando como ‘algo’ em ‘algum lugar’ no tempo” (1986, cap.1, 

tradução nossa). O autor destaca a força do contexto no potencial da mercadoria 

sobre o que seria a função original do objeto. A partir deste ponto de vista, na vida 

social das coisas, o valor (econômico) de uso da mercadoria é menos determinante 

do que a trajetória (social e cultural) que o objeto faz desde sua produção até sua 

troca, distribuição e consumo e descarte. E ainda: é o movimento do objeto, seus 

caminhos e desvios, em condições espaço-temporais e também culturais diversas, 

que o valorizam como commodity e criam demanda como mercadoria. Neste 

aspecto, é na (i)mobilidade que reside o valor.    

É interessante ressaltar que nas sociedades capitalistas contemporâneas a 

publicidade é um dos instrumentos mais ativos de incentivo e controle da demanda e 

do processo de comoditização. Ao valorizar o objeto tornando-o uma commodity 

desejável e, consequência direta, valorizando o consumidor pela posse daquela 

mercadoria (“fetichismo do consumidor”, APPADURAI, Idem, cap.1, tradução 

nossa), o discurso da comunicação publicitária opera como um veículo dos 

princípios culturais vigentes e suas distinções com base em um contexto social 

específico e pode afetar a própria trajetória da commodity no mercado, 

principalmente quando se dá em escala global perpassando diversas e diferentes 

culturas. A mercadoria, neste caso, é fixa em sua materialidade, mas seus 

significados – apresentados pelo discurso - são móveis e transitórios. E é nesta 

transitoriedade que reside a potência dos objetos que se coloca em acordo com o 

projeto e/ou estilo de vida dos consumidores.  
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Ao longo do tempo, portanto, as motivações de aquisição e de consumo são 

alteradas porque impactadas pelo incremento dos fluxos de mobilidade e suas 

consequências nas dinâmicas culturais, econômicas e políticas da sociedade 

contemporânea. Cada dia mais, a vida social globalizada envolve deslocamentos e 

conexões – físicas, virtuais ou imaginativas - as quais criam novos tipos de 

(não)presença mediados por bens e serviços que organizam a circulação de pessoas, 

além de objetos e informação, em variados alcances espaciais e com velocidades 

distintas (URRY, 2008, p.15-16, tradução nossa). Como consequência direta da 

alteração das motivações para o consumo, há a alteração também das demandas por 

bens que deem conta da vida móvel na atualidade. E para darem conta desse 

incremento da mobilidade os objetos devem oferecer a mobilidade em potência, ou 

motilidade, como atributo fundamental para se inserirem no cotidiano de seu 

público-alvo.  

Motilidade é um conceito importante para a pesquisa da tese e trata 

exatamente da "capacidade de a pessoa ser móvel ou, mais precisamente, a maneira 

com que o indivíduo se apropria do que é possível no domínio da mobilidade e usa 

esse potencial em suas atividades” (KAUFMANN, 2002, p.37, tradução nossa). Em 

um mundo fluido e de intensos fluxos de mobilidade, no qual impera a velocidade 

da técnica e as transformações constantes são a única certeza, o indivíduo busca 

“referências sociais e núcleos de estabilidade para organizar a vida em movimento” 

(KESSELRING, 2008, p.90, tradução nossa). Referências e núcleos os quais os bens 

(marcas, produtos, serviços, lugares, entre outros), os meios (dos conglomerados 

midiáticos aos dispositivos tecnológicos móveis) e a mensagem (comunicação 

publicitária global) seriam parte constitutiva importante.  

Mas é interessante notarmos o fato de que apesar de a tecnologia oferecer, 

hoje, maior acesso às práticas de mobilidade, os indivíduos não estão, 

necessariamente, viajando ou gastando mais tempo on the road, isto é, não 

necessariamente se tornaram mais móveis (URRY, 2007, p. 39, tradução nossa). 

Nesse sentido é necessário separar o que é “movimento real” – mobility - do que é 

potencial de movimento – motility. A diferença entre os conceitos é determinada 

pela experiência do movimento em termos de deslocamentos físicos. A mobilidade 



 

 

28 
 

assume variadas formas, como por exemplo, migrações, viagens e deslocamentos 

diários.  Já o que seria o potencial de movimento pode ser definido em termos de 

acesso, de habilidade e de apropriação do movimento, mediados por objetos ou 

sistemas lógicos que sustentam a circulação, não só física ou geográfica, mas 

também virtual ou imaginativa.  

 

d. Contexto sócio-histórico  

 

O contexto sociopolítico e econômico da época é importante de ser 

investigado, visto que servirá como base para a interpretação e análise do objeto de 

pesquisa. Esse contexto será mais bem trabalhado em um capítulo específico, mas 

desde já é importante fazer um paralelo entre o cenário global e o cenário nacional.  

A partir do golpe militar de 1964, os brasileiros vivenciaram um período no 

qual o governo constrangia com mão de ferro qualquer possibilidade de mobilização 

social e política e de circulação de informação que fosse contrária ao governo 

vigente. Ao longo do regime militar a política econômica era focada em um 

capitalismo mais agressivo, com baixa preocupação social e aberta ao capital 

estrangeiro partidário dos ideais de um governo ditatorial (LOPEZ e MOTA, 2008, 

p.811). Após 15 anos de ditadura militar, em 1979, durante o governo do Presidente 

João Baptista Figueiredo, inicia-se o período de redemocratização do país com a 

aprovação no Congresso da anistia para presos políticos e para cidadãos que tinham 

sido banidos pelo regime militar. O período de transição durou cerca de seis anos e 

teve seu desfecho com a eleição de Tancredo Neves em 1985 que, mesmo indireta, 

era o retorno de um presidente civil ao poder.  

Segundo a vasta bibliografia que pretende dar conta desse período histórico, 

tais como Lopez e Mota (2008), Visentini (2013), Aarão Reis (2014), Silva (2000, 

2007 E 2014), Singer (2014) e Ridenti (2014), entre outros, o balanço do período 

militar não é satisfatório para o país: dívida externa altíssima, inflação, desemprego, 

miséria e analfabetismo de até 60% da população de 120 milhões de pessoas faziam 

parte do quadro social e econômico da época. Por outro lado, houve, de acordo com 
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Lopez e Mota (2008, p.864), progresso significativo no plano das comunicações, dos 

recursos energéticos e minerais, assim como na indústria aeronáutica. No entanto, no 

plano da cultura – produção, difusão e consumo - o mercado estava circunscrito a 25 

milhões de pessoas, isto é, um pouco mais de 20% da população (Idem, p.865). Em 

resumo: social, política e economicamente o país estava desestruturado e deveria ser 

reconstruído com base em uma nova cidadania, que foi expressa na aprovação da 

Constituição Brasileira de 1988. 

Concomitantemente a esse momento histórico brasileiro - no qual foi 

necessário olhar para dentro e arrumar a própria casa - o mundo sofria as 

consequências do contínuo desenvolvimento técnico, econômico, político e 

estrutural do capitalismo global. De acordo com Beck, Bonss e Lau (2003), crises, 

transformações e mudanças sociais sempre fizeram parte da modernidade ocidental, 

mas a radicalização das transformações a partir dos anos 1970 alterou sobremaneira 

o cenário social. Em função do incremento exponencial das mobilidades 

proporcionadas pelo desenvolvimento dos sistemas de transporte e de comunicação, 

o mundo moderno, especialmente o ‘norte rico’, alterou por dentro suas próprias 

estruturas em um processo denominado pelos autores de meta-mudança (“meta-

change”, tradução nossa). A meta-mudança diz respeito à transformação societal 

estruturante ocorrida no interior da modernidade com consequência de uma massa 

crítica de ‘efeitos colaterais’ da globalização não esperados ou, mais precisamente, 

“efeitos que eram, originalmente, para serem mais estreitos em seu escopo do que 

realmente foram” (Idem, p.2, tradução nossa). A alteração radical das condições 

sociais, econômicas e políticas do mundo global forjou um novo cenário social o 

qual Giddens, Lash e Beck, (1995) resumem como um processo de modernização da 

sociedade moderna ou, nos termos dos autores, uma modernização reflexiva.  

Na passagem da 1ª. modernidade para a modernidade reflexiva, o 

capitalismo global desmanchou, nos termos dos autores, o estado de bem-estar que 

era um dos principais pilares do Estado-Nação. Esse processo colocou em xeque as 

instituições sociais que davam suporte ao Estado e que eram por ele suportadas: o 

território, as fronteiras, a identidade nacional, a família, uma carreira, a memória e 

uma história com passado, presente e futuro (Idem, p.6, tradução nossa).  
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Em uma sociedade na qual a macroestrutura torna-se instável, aparecem, 

segundo Kesselring (2008, p.77, tradução nossa), os primeiros sinais da erosão do 

nacionalismo diante de uma sociedade móvel, em rede e de riscos (“mobile risk 

society”). Diante desse quadro, há a substituição da noção do coletivo por uma 

sociedade calcada no indivíduo, que passa a ser o centro da tomada de decisões.  

Confrontado com o enfraquecimento do Estado e a crescente demanda por 

mobilidade espacial e social, o indivíduo utiliza de suas habilidades e de suas 

competências para apropriar-se dos sistemas de transporte e de comunicação – que 

potencializam e ampliam sua capacidade de mover-se (motilidade) - de maneira a 

dar conta de suas atividades nas diversas esferas da vida cotidiana com maior 

possibilidade de sucesso e menor risco.  

Mas, apesar de a pesquisa considerar a teoria de modernização reflexiva 

como ponto de partida da análise, é importante colocar que a transição entre a 1ª. 

modernidade e a 2ª. modernidade se deu de maneira diferenciada no Brasil. Em 

função do contexto interno, o país só começou a fazer parte mais intensamente do 

mercado global de consumo após a abertura do mercado brasileiro às importações 

feitas pelo Presidente Fernando Collor de Mello. A inserção na economia global foi 

reforçada pela política econômica neoliberal do governo Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002) e levada adiante pelo governo Lula (2003-2010), que colocou 

o Brasil no papel de um dos mais importantes players no mercado global.  

Dessa forma, a transição entre a reconstrução da nação pela 

redemocratização do país e a participação do Brasil na política e na economia 

globais se deu com o ‘norte rico’ já em crise e sofrendo os efeitos colaterais da 

“intensa mobilidade das grandes massas de capitais voláteis” característica das 

políticas gerais neoliberais do capitalismo global (DUPAS, 2001, p.431). Portanto, o 

processo de radicalização da modernidade no Brasil e no mundo foi diferente e teve, 

por seu turno, efeitos colaterais diversos, mas que em sua diferença são importantes 

e serão também considerados como cenário de análise da pesquisa. 
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e. Hipóteses  

 

Aqui retornamos ao principal ponto de interesse do trabalho, que pretende 

investigar a cultura da mobilidade a partir de seus discursos e representações, com 

especial interesse na comunicação publicitária global. A pesquisa parte do princípio 

de que:  

1) Na era da globalização há o enfraquecimento das estruturas macrossociais 

afetadas pela velocidade da técnica e pelos intensos fluxos de mobilidade ampliados 

pelo desenvolvimento dos sistemas de transporte e de comunicação globais.  

2) Em consequência, há a emergência de uma cultura na qual a mobilidade 

torna-se capital e passa a ser condição sine qua non para a fruição do sujeito com a 

vida, com seus grupos de referência e seus objetos de consumo.  

3) Preso em sua mobilidade, o indivíduo torna-se a principal instância de 

legitimação social em um ambiente fluido, em rede e de riscos.   

4) Para organizar a vida em constante movimento, o indivíduo sai em busca 

de objetos que o apoiem e que ofereçam potencial de movimento, mesmo que dizer, 

de (i)mobilidade, para a realização de seus projetos e estilos de vida. 

5) Como atividade que regula a demanda por objetos e que dá visibilidade ao 

consumo, a publicidade adquire novos contornos que vão além de seu apelo 

comercial quando passa a operar também como um veículo de afirmação da cultura 

em uma sociedade globalizada  

Com base nestes pressupostos, a pesquisa trabalha com a noção de 

motilidade adquirida a partir da parceria entre os indivíduos e os objetos. Neste 

sentido, a aquisição, o uso e o consumo de objetos tornam-se prática que envolve (e 

é envolvida) pela mobilidade.  

Considerando que todos os objetos possuem ou fazem parte dos sistemas 

lógicos da mobilidade, a tese levanta a hipótese de que quaisquer objetos podem 

potencialmente servir à mobilidade por carregarem, em si, o potencial do 
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movimento que tornará, ou não, a vida do sujeito mais ou menos (i)móvel, em 

função de suas escolhas, estilo e projetos de vida. 

Como parte do movimento dos objetos, a publicidade servirá como objeto da 

pesquisa a partir do qual a hipótese será validada.  Desta forma, a investigação foca 

na comunicação publicitária por meio da qual será verificado se, e de que maneira, a 

cultura da mobilidade, o potencial de movimento – enquanto atributo dos bens – e, 

última instância, a parceria entre os indivíduos e os objetos foram discursivamente 

representados na publicidade de marcas globais veiculada no Brasil.   

Em resumo: a investigação irá verificar há um consumo de (i)mobilidades 

sendo feito, a partir da aquisição de potencial de movimento oferecido pelos objetos, 

que será discursivamente apresentado pela publicidade das marcas, dos produtos e 

dos serviços globais independentemente do tipo de benefício e/ou da categoria 

comercial do bem a ser divulgado. 

 

f. Fonte 

 

Como corpus de análise, serão utilizadas peças de comunicação publicitária, 

tanto impressas como digitais, por meio das quais o discurso das marcas globais será 

interpretado. O estudo focará sua análise nos 32 anos relativos ao período de 1982 a 

2014. Como referência para a busca e seleção dos anúncios nesse período foi 

utilizado um evento esportivo que ao longo de sua história tornou-se um poderoso 

meio através do qual as marcas e seus produtos são globalmente divulgados: a Copa 

do Mundo FIFA de futebol.  

Principalmente a partir de 1982, quando a FIFA aumentou o número de 

seleções na competição com o objetivo de torná-la mais globalizada, a Copa do 

Mundo tornou-se uma oportunidade para as empresas divulgarem suas marcas, seus 

produtos e serviços de pelo menos três maneiras: de forma global, ao patrocinarem o 

próprio evento que oferece às empresas a divulgação global de suas marcas; de 

maneira glocalizada
19

, ao veicularem anúncios localizados nas cidades sedes para 

                                            
19

 Glocalização: um neologismo resultante da associação dos termos global e local comumente usado 

pelo marketing para designar a criação de produtos ou serviços para o mercado mundial, mas 
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atingir uma audiência global que viajou para assistir aos jogos; ou, simplesmente, de 

maneira localizada, quando a Copa do Mundo FIFA serve como um ‘gancho’ 

criativo para a divulgação das marcas durante o período do evento. 

Como o locus da investigação é o Brasil, foram selecionados anúncios de 

marcas veiculados no país durante o período de três Copas do Mundo FIFA: de 

1982, na Espanha; de 1998, na França; e de 2014, no Brasil, que cobrem o período 

proposto pela pesquisa. 

Com relação aos meios que servirão com fonte de pesquisa, a mídia impressa 

se coloca como a melhor alternativa, visto que nos traz em suas páginas não só os 

anúncios das marcas, mas também informação, em formato de notícias, sobre o 

contexto sócio-histórico, político e econômico da época estudada. No entanto, com o 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação ao longo das últimas décadas, é 

impossível não utilizar como parte do nosso corpus de análise as chamadas novas 

mídias. Especialmente na Copa de 2014, as mídias digitais, principalmente a 

internet, que hospeda os sites e os perfis das marcas nas redes sociais, foram também 

verificadas e fizeram parte da análise final.  

 A principal mídia impressa que servirá como fonte de investigação é a 

revista Veja. Editada pela Abril desde 1968, a revista Veja está presente em todas as  

regiões e já na década de 1980 era a revista semanal de circulação nacional com a 

maior tiragem do mercado. Hoje, Veja vende uma média de 1.145.368 exemplares, 

entre as assinaturas e a venda em banca de jornais
20

. Pela sua história editorial, 

circulação nacional e expressão como mídia durante as três décadas de investigação, 

Veja nos permite fazer uma análise comparada entre a publicidade de 1982, 1998 e 

2014 e perceber, por meio do discurso publicitário, as relações entre o nacional e o 

global e entre o consumo e as práticas de mobilidade na contemporaneidade, em 

especial, no Brasil. 

                                                                                                                           
adaptados à cultura local. Ver: Roland Robertson em Comments on the ‘Global Triad’ and 

‘Glocalization’ (1997). Disponível em: 

http://www2.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/global/15robertson.html . Acessado em: 12/02/2015. 
20

 Esses dados foram apurados pelo Instituto Verificador de Circulação – IVC em abril de 2014. 

Disponível em http://publicidade.abril.com.br/tabelas-gerais/revistas/circulacao-geral . Acessado em 

08/08/2014. 

http://www2.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/global/15robertson.html
http://publicidade.abril.com.br/tabelas-gerais/revistas/circulacao-geral
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g. Estabelecendo uma metodologia de pesquisa 

 

Para dar conta de uma investigação que encara o discurso publicitário como 

forma simbólica, isto é, como uma construção significativa por meio do qual é 

possível vislumbrar as condições culturais e espaço-temporais nas quais aquele 

discurso foi construído e compartilhado, a pesquisa utiliza como referencial 

metodológico o enfoque da Hermenêutica de Profundidade (HP) (THOMPSON, 

2000) para investigar as relações entre a cultura da mobilidade e o discurso da 

publicidade no Brasil.  

Segundo Thompson, a Hermenêutica de Profundidade é um referencial 

metodológico que coloca em evidência o fato de que as formas simbólicas, para 

serem analisadas, devem ser interpretadas em articulação com contextos sócio-

históricos no interior dos quais as formas simbólicas são produzidas, transmitidas e 

recebidas.  

Desta forma, a referida investigação foi feita por dois vieses:  

- O primeiro viés trata do contexto. Como forma simbólica que dialoga com sua 

cultura de referência, a publicidade não pode ter seu discurso analisado sem 

considerarmos as condições culturais nas quais ele foi produzido, veiculado e 

recepcionado. O objetivo, nesse caso, é termos o contexto como base de 

interpretação do texto, ao considerarmos o momento sócio-histórico, tanto nacional 

quanto internacional, como pano de fundo para a criação e o desenvolvimento da 

publicidade da época investigada: junho/julho de 1982; junho/julho de 1998; e 

junho/julho de 2014. Nessa fase é ainda importante investigar quais tipos de 

produtos eram anunciados na revista e para que tipos de públicos. Indiretamente, 

esses dados podem auxiliar a pesquisa no que diz respeito à nacionalização ou à 

globalização do mercado e das marcas e à cultura da mobilidade.  

É importante esclarecer que a pesquisa se baseia na definição de Thompson 

(2000, p.179) de que cultura pode ser vista como uma montagem de textos, como 
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documentos feitos de ações ou, ainda, como trabalhos imaginativos elaborados a 

partir de circunstâncias sócio históricas no interior das quais esses textos, 

documentos ou trabalhos, além de serem produzidos, são também transmitidos e 

recebidos. Ao dar ênfase tanto ao caráter simbólico dos fenômenos culturais quanto 

à noção de que eles estão inseridos em contextos sociais, Thompson chama a 

atenção para o fato de que a interpretação dos fenômenos sociais e de suas formas 

simbólicas não pode prescindir da análise dos contextos e dos processos socialmente 

estruturados. Para a referida pesquisa, a ideia de que a cultura é constituída de 

‘textos, documentos e trabalhos imaginativos’ que são, ao mesmo tempo, causa e 

efeito das condições sócio-históricas estruturais, se mostra fundamental para 

pensarmos a comunicação publicitária e seu discurso como documentos válidos de 

pesquisa; visto que ambos são resultados das dinâmicas culturais da sociedade na 

qual estão inseridos, a saber, a sociedade da mobilidade, da velocidade da técnica e 

do mercado global de consumo.  

- O segundo viés diz respeito ao texto.  Nessa fase, será realizada uma análise formal 

do discurso publicitário na qual o objetivo será investigar, a partir dos anúncios, o 

quanto a mobilidade está presente, ou não, no discurso das marcas e, quando estiver, 

de que maneira a mobilidade é representada tanto textual quanto visualmente: se 

como pano de fundo para o desempenho do produto ou se como atributo direto, ou 

em potência, do bem anunciado. O objetivo nessa fase é fazer um paralelo histórico 

entre a afirmação da globalização dos mercados, da participação do Brasil nesse 

mercado global e a crescente propensão à mobilidade tanto das pessoas, como das 

empresas, dos objetos, das marcas e dos meios a partir do discurso publicitário. 

A pesquisa trabalha com a definição de Fontanille (2008), que trata discurso 

como uma instância de análise na qual "a produção, isto é, a enunciação, não pode 

ser dissociada de seu produto, o enunciado" (Idem, p.86). Dessa forma, o enunciado 

não se limita ao que deve ser dito, mas a uma série de condições de enunciação que 

não se constrangem a somente utilizar as unidades de um sistema ou de um código 

preestabelecido na emissão da mensagem. Segundo Fontanille, ao contrário, o 

discurso acaba por inventar novas figuras, redirecionar e deformar os sistemas que 

outros discursos anteriores haviam criado. Por essa razão, segundo o autor, é 
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interessante não perdemos de vista a produção das formas significantes, visto que 

essa seria a maneira pela qual o discurso esquematiza as experiências e as 

representações culturais com o objetivo de torná-las significantes e de compartilhá-

las publicamente. No entanto, ainda de acordo com Fontanille, “essa perspectiva tem 

suas consequências, pois o discurso inscreve-se no tempo de seu desenrolar natural 

quanto no tempo das produções das quais ele é uma amostra provisória” (Idem, p. 

86). 

No caso da publicidade, há uma série de condições de enunciação que 

constrangem o discurso, que vão desde o público-alvo, de certa forma, restrito, aos 

formatos e características dos meios, as informações técnicas dos produtos ou 

serviços que são divulgados e, o mais importante, o próprio objetivo da divulgação, 

que é a persuasão e a venda. Baseada nesses constrangimentos, para chamar a 

atenção do público, a publicidade tecnicamente utiliza em seu texto recursos da 

retórica (metáforas, paráfrases, paródias, entre outros) que são recriações do 

discurso corrente, culturalmente compartilhado, e que só serão compreendidas e 

apropriadas pelo receptor se inseridas em uma dimensão espaço-temporal própria do 

público-alvo. 

Neste sentido, o discurso da publicidade é tomado como resultado de uma 

construção textual (verbal e não verbal) cujo significado apresenta uma ligação não 

só entre o emissor (anunciante) e o receptor (consumidores-alvo), mas, 

principalmente, entre o tempo e o espaço do ato de enunciação e o bem a ser 

divulgado. O discurso publicitário será encarado, portanto, como resultado de ações 

comerciais de estímulo ao consumo, inseridas em um ambiente cultural no qual o 

contexto histórico se mostra fundamental para compreendermos de que maneira os 

fenômenos sociais, mais especificamente a cultura da mobilidade tem sido utilizada 

como pano de fundo na divulgação das marcas globais no Brasil. 

h. Apresentação 

 

  Baseada no entendimento de que a interpretação de um texto só é 

possível se há a compreensão mínima do contexto no qual o objeto de análise foi 
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criado, veiculado e recepcionado, a tese começa pela apresentação da perspectiva 

metodológica que guia a pesquisa.  

Desta forma, no primeiro capítulo será apresentado o enfoque da 

Hermenêutica de Profundidade e a metodologia de interpretação na qual foi baseada 

a pesquisa que pretende examinar como discursivamente a cultura da mobilidade e o 

potencial de movimento foram/estão sendo apropriados pela publicidade das marcas 

globais. No mesmo capítulo, foram ainda tratados os critérios para a seleção dos 

períodos da pesquisa (Copas do Mundo de 1982, 1998, 2014); dos meios (jornal, 

revista e internet); das marcas (globais e nacionais); e dos anúncios (impressos e 

digitais), nos quais o discurso será interpretado. Para tal tarefa, neste capítulo foram 

utilizados os seguintes autores: John Thompson (2000), Georg Simmel (2001), 

Hans-Georg Gadamer ([1948]1999), Jacques Fontanille (2008), Fernando Lattman-

Weltman (2003), Renato Ortiz (2001a, 2001b, 2003), Ronaldo Helal, Alvaro Cabo e 

Carmelo Silva (2014), Karla Patriota Bronsztein e Diogo Oliveira (2013), entre 

outros. Ainda neste capítulo, autores relacionados ao tema da publicidade e da 

antropologia do consumo também foram utilizados, tais como, Lucia Santaella 

(2005, 2012), Everardo Rocha (1985), Luiz Carlos a. Iasbeck (2003), Grant 

McCracken (2003, 2012), Jean Baudrillard (1970), Lívia Barbosa, Fatima Portilho e 

Letícia Veloso (2009). 

A partir desta apresentação inicial, a tese será dividida em quatro capítulos 

que seguem a própria estrutura do referencial metodológico: cada capítulo irá focar 

em um período da investigação e a partir dali trabalhar com as questões da cultura 

da mobilidade e do discurso da publicidade, à luz de um contexto histórico e 

midiático. Em cada capítulo serão apresentados dois estágios do enfoque da 

hermenêutica: a análise contextual e a análise formal, com base nos anúncios 

selecionados de cada período. 

Desta forma, o segundo capítulo trata de ano de 1982. As duas primeiras 

partes do capítulo são dedicadas ao momento sócio-histórico, ou seja, do começo da 

década de 1980. O primeiro item, a emergência de uma cultura da mobilidade é 

historicamente analisada, principalmente a partir de Simmel ([1903]2005), e 
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também por meio do Paradigma das Novas Mobilidades (URRY, 2007, entre outros 

autores), que trata das relações sociais pelo ponto de vista do intenso movimento das 

pessoas, dos objetos, de informações e de imagens. Para esta pesquisa de tese será 

dada especial atenção ao movimento dos objetos, do qual a publicidade faz parte, e à 

cultura material que, segundo Arjun Appadurai (1986), Daniel Miller (2014) e John 

Urry (2007), empodera o indivíduo e lhe oferece um suporte valioso e que a cada dia 

é mais imprescindível, no que diz respeito à sua experiência de vida cotidiana. A 

partir de autores, tais como Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota (2008), Paulo 

Fagundes Visentini (2013), Daniel Aarão Reis (2014), Francisco Carlos Teixeira 

Silva (2000, 2007 e 2014), Paul Singer (2014) e Marcelo Ridenti (2014), entre 

outros, a segunda parte será a propósito do contexto sócio-histórico nacional, tratado 

em articulação com o contexto externo global, principalmente a partir de Eric 

Hobsbawm (1995). Na última parte, cabe a análise formal da publicidade das marcas 

globais veiculadas em seis edições da revista Veja que cobrem o período a Copa do 

Mundo FIFA, na Espanha. 

O terceiro capítulo é referente ao ano de 1998. Para tratar do contexto 

histórico global e da emergência de uma sociedade móvel, em rede e de riscos, o 

primeiro item tem como base a Teoria da Modernização Reflexiva de Giddens, Lash 

e Beck (1995). A teoria destes autores foi articulada com os trabalhos de Sven 

Kesselring (2008), Ulrich Beck, Wolfgang Bonss e Christoph Lau (2003), Javier 

Caletrio (2013), André Lemos (2005, 2009), Gilberto Velho (2003), Stuart Hall 

(2003) e David Harvey (2005). Com o enfraquecimento do Estado-Nação e das 

instituições macrossociais, houve uma individualização do social que exige dos 

sujeitos uma crescente demanda por mobilidade espacial e social para darem conta 

de suas atividades cotidianas com maior possibilidade de sucesso e menor risco. A 

partir desta nova configuração social, será apresentado o conceito de motilidade, ou 

potencial de movimento, conceito cunhado por Kaufmann (2002), o qual serve como 

base para a construção e validação da hipótese da tese, que defende a ideia da oferta 

de potencial de movimento, isto é, de (i)mobilidades, que seria discursivamente 

representada no comunicação publicitária das marcas globais. Fechando este item, 

há a exposição das novas tipologias de mobilidade, de Kaufmann e Montulet (2008).   
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No segundo item é abordado o contexto sócio-histórico brasileiro pós-

ditadura, levando-se em conta as mudanças econômicas e sociais pelas quais o país 

passou a partir da estabilização da moeda e da afirmação de uma política econômica 

neoliberal, que levou o país a entrar no mapa de consumo e do comércio globais. 

Além dos já citados autores utilizados no capítulo anterior, neste capítulo foram 

ainda evocados Zigmunt Bauman (1978, 2001), Celso Lafer (2000, 2001), Gilberto 

Dupas (2001), Lenita Pomeranz (2010), entre outros. No último item, seguindo o 

padrão da formulação de todos os capítulos, há análise formal dos anúncios 

veiculados no Guia do Copa publicado em conjunto à edição 1550 da revista Veja. 

O quarto capítulo cobre o período de 2014. Neste capítulo será tratado o 

período do governo do PT, primeiramente com o Lula e depois com Dilma Rousseff. 

O contexto sócio-histórico levará em conta a inserção do país no mercado global, 

tendo como gancho as melhorias econômicas e sociais no cenário interno, relatadas 

principalmente, a partir de autores, tais como, Marcelo Neri (2010, 2012), Helena 

Bomeny (2011), Bianca Freire-Medeiros e Leonardo Name (2013), Sonia Rocha 

(2013), Ângela da Rocha e Jorge Ferreira da Silva (2009). Em segundo momento, as 

manifestações e protestos que marcaram 2013/14são revistos com intuito de 

perceber quais foram seus impactos na Copa do Mundo FIFA, no Brasil, realizada 

exatamente um ano depois das Jornadas, a partir dos autores João Marcelo Maia e 

Lia Rocha (2014), José Antônio Sepulveda (2013), Cristóvão Fernandes Duarte 

(2013), Orlandil de Lima Moreira e Idalina Maria Freitas L. Santiago (2013), 

Otacílio Gomes da Silva Neto (2013), Ermínia Maricato (2013), Adriana Alves 

Rodrigues (2013), Bernardo Buarque de Holanda, (2014), entre outros. Para 

finalizar, será feita a análise discursiva dos anúncios de marcas globais veiculados 

na revista Veja, durante a Copa do Mundo, entre os dias 16 de junho e 16 de julho de 

2014. 

No quinto e último capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa 

baseados na última fase do enfoque da hermenêutica em profundidade: a 

interpretação das formas simbólicas. Nesta parte será apresentada a análise 

comparada entre os períodos selecionados para a investigação, cujo ponto 
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fundamental é a interpretação dos discursos das marcas globais que validará a 

hipótese da pesquisa. 

O fio condutor deste estudo, que tece e costura a tese, é a publicidade das 

marcas. Em alguns momentos, anúncios serão apresentados em diálogo com os 

temas tratados em cada capítulo. A intenção de utilizar os anúncios como um 

contraponto “prático” da teoria e/ou do próprio contexto sócio-histórico faz parte de 

uma estratégia de valorização do objeto de estudo que, ao longo do trabalho, 

também ganha contornos de fonte de informação para a pesquisa. Habituar os olhos 

e a mente do leitor no sentido de encarar o fazer publicitário para além das questões 

comerciais fortalece a posição da publicidade e de seu discurso como produto e 

como produtor da cultura, como um bem cultural que pode ser estudado em 

articulação com questões mais amplas da Sociologia, da Antropologia e da História.  
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Hermenêutica de profundidade (HP): o enfoque da 

metodologia da interpretação na pesquisa sobre a cultura da 

mobilidade e o discurso publicitário no Brasil. 
 

No dia 6 de janeiro de 1982, a primeira edição da revista Vej do ano vai para 

as bancas com a seguinte chamada de capa: “Rondônia, uma nova estrela no oeste”. 

Em acordo com a chamada, há uma foto colorida, que cobre a capa toda, de cinco 

adultos e uma criança sorridente trabalhando em uma plantação (Figura 1). Ainda na 

capa, há uma pequena chamada, aqui denominada de ‘tag’, sobre a pesquisa de 

opinião Veja-Gallup de quem teria saído na frente nas eleições daquele ano.  

 

Figura 1: Capa da revista Veja, edição 696, de 06/01/1982.  

Fonte: Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 25/09/2014. 

 

A chamada de capa é referente a uma matéria de sete páginas que apresenta o 

recém-criado Estado de Rondônia - “a 23ª. estrela da bandeira” -, como terra de 

oportunidades. “A mais de dez anos Rondônia é o destino de um dos maiores fluxos 

migratórios da história do Brasil e atualmente em curso no mundo”, afirma o texto. 

Ainda segundo a matéria, a criação do Estado de Rondônia fez parte de um projeto 

geopolítico - iniciado pelo presidente Ernesto Geisel, em 1975, quando fez a fusão 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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do Estado do Rio de Janeiro -, que tinha como objetivo redesenhar o mapa do país. 

Em nenhuma das 100 páginas da edição 696 é feita qualquer referência à Copa do 

Mundo ou à seleção brasileira, que viria a jogar pelo tetracampeonato, naquele ano, 

na Espanha. 

 

 

Figura 2: Capa da revista Veja, edição 1528, de 07/01/1998.  

Fonte: Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 25/09/2014. 

 

Diferentemente de 1982, as capas da revista Veja de 7 de janeiro de 1998 

(Figura 2) e de  1º de janeiro de 2014 (Figura 3) dão destaque ao futebol e à Copa do 

Mundo. Na capa de 1998 há uma foto de Ronaldo, O Fenômeno, no auge de sua 

forma física, com a chamada “O país do futebol no ano da Copa: como o Brasil fez 

do futebol sua expressão nacional”. Por meio de um  

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Figura 3: Capa da revista Veja, edição 2354, de 01/01/2014.  

Fonte: Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 25/09/2014. 

 

viés mais histórico e sociológico, a matéria trata positivamente o futebol como uma 

metáfora do que seriam os brasileiros e o seu ‘jeitinho’ e, de certa forma, a nação 

brasileira.  

Já em 2014, a chamada faz referência a “Uma Copa, dois países: os desafios 

para o Brasil em 2014, dentro e fora do campo”. A capa é dividida por duas fotos: à 

esquerda, a foto de um garoto negro com a camisa da seleção, num campo de futebol 

de várzea; e à direita, uma foto de Neymar, em um estádio de futebol, vestido com o 

uniforme da seleção. A matéria de capa faz referência a um país dividido entre o 

padrão FIFA de qualidade e o padrão de qualidade de vida brasileiro, “pereba na 

infraestrutura e perna de pau na educação” 
21

, como afirma o subtítulo da referida 

matéria.  

Os três períodos citados foram anos eleitorais – no caso de 1982 para todos 

os cargos legislativos, menos a Presidência da República. Além de eleição, o Brasil 

também participou da Copa do Mundo FIFA, sendo que a de 2014 foi realizada no 

                                            
21

 Matéria publicada na revista Veja, edição 2354, de 01/01/2014, p. 74. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx.   Acessado em: 25/09/2014. 
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país.  Apesar dos mesmos dois grandes eventos no calendário em todos os três 

momentos, em cada ano tanto a Copa quanto a eleição foram diferentemente 

tratados pela revista: a capa da revista de janeiro de 1982 não faz nenhuma 

referência ao torneio, nem mesmo como um ‘gancho’ para o debate sobre a situação 

do país em um ano de eleições, como a capa de 2014, por exemplo. Se, em 1982, a 

Copa do Mundo não está na pauta da revista, não está também entre seus anúncios. 

Já na edição 1528, de janeiro de 1998, duas marcas estão presentes com o tema da 

Copa do Mundo: a Coca-Cola e a ESPN, sendo que a primeira, como patrocinadora 

oficial do torneio, aproveita a oportunidade para divulgar sua campanha “Sede de 

5”, que remete à potencial conquista do pentacampeonato, naquele ano, na França 

(figura 4). Em 2014, sendo o futebol assunto de capa, é de se imaginar que a Copa 

seja também tema das marcas anunciantes. No entanto, depois das manifestações 

contrárias à Copa do Mundo em junho de 2013, como veremos mais adiante, as 

marcas patrocinadoras da FIFA e/ou do torneio no Brasil não anunciaram na revista 

que tinha o futebol ou a seleção brasileira como o tema.   

 

Figura 4: Anúncio página dupla veiculado na revista Veja, edição 1528, de 07/01/1998. Contra capa.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 25/09/2014. 

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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As diferentes abordagens apontam para uma questão importante para a 

pesquisa: o entendimento de que a análise da expressão cultural de uma época deve 

ser feita a partir do estudo do contexto no qual aquela produção foi criada, 

transmitida e recebida, tenha esta produção um caráter artístico, ou um caráter 

informacional, como no jornalismo, ou ainda, um caráter comercial, como na 

publicidade, objeto de que trata a tese.  

Esta articulação entre o texto e o contexto remeteu a pesquisa à 

Hermenêutica, primeiramente em Gadamer (1999), com seu Círculo Hermenêutico, 

e depois em Thompson (2000), com a proposta da Hermenêutica em Profundidade e 

da Metodologia de Interpretação, que detalharemos a seguir.  

Ainda neste capítulo, serão apresentados os critérios de seleção para a coleta 

de dados, as motivações para escolha dos meios e em linha com a própria 

metodologia, um pouco do contexto histórico das mídias no Brasil.  

 

 

1.1. Hermenêutica de Profundidade e a metodologia de interpretação aplicada à 

publicidade. 

 

De acordo com Bauman (1978. p.7), a hermenêutica, do grego hermeneutikós 

- “o ato de explicar no sentido de esclarecer” – foi durante alguns séculos uma 

subdisciplina da filosofia e, desta forma, utilizada como uma ferramenta 

indispensável para o descobrimento da “verdade” por meio de uma estrita análise do 

texto.  

No final do século XVIII surge uma reflexão filosófica da atividade e dos 

resultados da hermenêutica, principalmente entre os pensadores alemães. Ainda 

segundo Bauman, foi Schleiermacher, um membro ativo do movimento romântico, 

que trouxe à tona estas ideias numa ordem sistemática e lançou, desta forma, as 

bases da hermenêutica histórica. A contribuição de Schleiermacher foi a de alargar a 
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noção de hermenêutica e do círculo hermenêutico para além dos limites da filologia, 

da exegese, e da crítica de arte ao colocar o problema de compreensão e de 

interpretação no centro da experiência humana universal. Nas palavras de WACH 

(apud BAUMAN, 1978), ele os localizou na prática da vida, no cotidiano, na 

experiência vivida.  

Neste caso, a hermenêutica deixou de ser somente uma crítica dos textos e 

passou a refletir sobre a natureza e os objetivos do conhecimento histórico e do 

conhecimento do social. Esse novo viés é parte de uma mudança de percepção do 

pesquisador sobre o autor do texto como legítimo proprietário de suas ideias para 

além da noção de que a obra de arte, enquanto texto, era reflexo não problemático 

do “mundo como ele é”, sem espaço para o estudo sobre o autor da obra. Foi Kant 

(apud BAUMAN, 1978) que desvelou o papel crucial do indivíduo como um sujeito 

político proprietário de toda a produção de sentido como base de sua identidade 

social e abriu o caminho para que outros autores buscassem e apreendessem o 

sentido da obra de arte não só em seu produto, mas também no artista por trás da 

obra e em suas relações com o mundo.  

A hermenêutica tornou-se, então, uma questão para o membro de uma 

cultura esforçando-se para apreender a experiência do outro; um habitante de uma 

época histórica tentando abraçar a prática de outra época da vida em sua 

cotidianidade. Neste momento, a atividade da ‘busca da verdade’ teve que estender 

seus conhecimentos para além de uma análise crítica do texto, ao considerar o 

momento (contexto) do autor na produção da obra. Neste sentido, há uma abertura 

para o uso da hermenêutica no sentido histórico, como “interpretação do 

significado” dos fenômenos sociais e históricos em suas singularidades; e a partir de 

uma reflexão sobre o outro, em um movimento de alteridade, de tentativa de 

compreender no outro o que lhe é estranho; de ter consciência de si a partir de uma 

consciência do outro e de sua tradição.  

Segundo Gadamer (1999), a consciência histórica exige do pesquisador certo 

senso histórico, definido pelo autor como “a disponibilidade e o talento do 

historiador para compreender o passado, talvez mesmo o ‘exótico’, a partir do 
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próprio contexto em que ele emerge” (Idem, p.19). Desta feita, ter senso histórico 

seria superar a ingenuidade natural que nos leva a julgar o passado a partir de nossas 

instituições, de nossos valores e verdades adquiridos em nosso contexto atual. 

Segundo o autor:  

A consciência histórica assume uma posição reflexiva com relação a tudo 

que lhe é transmitido pela tradição. A consciência histórica já não escuta 

beatificamente a voz que lhe chega do passado, mas, ao refletir sobre a 

mesma, recoloca-a no contexto em que ela se originou, a fim de ver o 

significado e o valor relativos que lhe são próprios (GADAMER, 1999, 

p.18).  

 

Ainda de acordo com Gadamer (1999), a esse comportamento reflexivo 

diante da tradição damos o nome de interpretação. Falamos em interpretação quando 

o significado de um texto não é entendido de imediato, quando o que está posto 

como objeto não se revela sem mediação, tornando-se “necessário olhar para além 

do sentido imediato a fim de descobrir o ‘verdadeiro’ significado que se encontra 

escondido” (Idem, p.19). A interpretação é usada como recurso pelo pesquisador 

quando a compreensão do texto não consegue ultrapassar o caráter estranho daquilo 

a ser compreendido.  

Segundo Simmel (1999), a estrutura da compreensão seria a síntese da 

relação entre dois elementos a priori distintos: primeiro há o fenômeno real dado 

que ainda não é compreendido como tal e, a esse fenômeno, vem juntar-se o que o 

autor denomina como o ‘pensamento em via de compreender’, um elemento 

psíquico consciente, mas que por vezes só é percebido posterior ao seu efeito. Neste 

sentido, Simmel (Idem, p.28) aponta três tipos característicos de compreensão que 

oferecem ao pesquisador a possibilidade do entendimento de qualquer fenômeno, 

texto ou personagem histórico: 1) a “teoria da empatia” entre o sujeito e o objeto; 2) 

a noção de que um caso individual só é compreendido por meio de um conteúdo 

geral preexistente no sujeito
22

; e, por  último, 3) a ideia de que a compreensão de 

                                            

22
 No meu caso, o interesse pelo papel da publicidade na sociedade contemporânea vem desde minha 

dissertação de Mestrado em Comunicação Social, na PUC-Rio. Para saber mais sobre o assunto: 

http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/16030/16030_1.PDF. Consumo e Publicidade: apropriação 

http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/16030/16030_1.PDF
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algo só é possível ao localizarmos o mesmo em um contexto histórico que, isto 

posto, deve ser compreendido per si. Todos os três tipos consideram uma interação 

entre o sujeito e o objeto que é perpassada pela experiência anterior do sujeito e que 

será usada como base para o entendimento do objeto e de seu contexto histórico.  

Neste aspecto, Gadamer (1999), em linha com Simmel, cita os ‘preconceitos’ 

do sujeito pesquisador como um banco de dados, se é possível assim afirmar, que 

intuitivamente é usado como ferramenta no processo de compreensão do objeto. 

Esses preconceitos seriam adquiridos ao longo do tempo e, principalmente, baseados 

na tradição à qual o sujeito está diretamente relacionado. A tradição, que em um 

sentido mais amplo podemos denominar de cultura, ou senso comum (nos termos de 

DURKHEIM), é segundo Gadamer (Idem, p.52), construída a partir de um processo 

de formação do sujeito que mais do que um encadear de conhecimentos deve ser 

relacionado ao processo de devir em constante evolução e aperfeiçoamento. 

  A ideia de que o pesquisador como mediador da compreensão de um texto ou 

obra, precisa ir do particular para o todo, isto é, precisaria “compor e recompor” o 

particular em relação formal à totalidade histórica, nos leva ao ponto em que 

Gadamer e Fruchon (2006) apresenta o Círculo Hermenêutico como ferramenta 

metodológica possível, visto que:  

 

Esta metodologia é rica em conteúdo que reúne o intérprete e seu texto 

numa unidade interior a uma totalidade em movimento [...] A compreensão 

implica sempre uma pré-compreensão que, por sua vez, é prefigurada por 

uma tradição determinada em que vive o intérprete e que modela seus 

preconceitos (Idem, p.13).  

 

Neste caso, todo encontro entre pesquisador e objeto significa a “suspensão” 

dos preconceitos em um processo de confronto entre o sujeito e o objeto, entre, 

fundamentalmente, a tradição e o novo que o autor defende como um modelo de 

diálogo que caracteriza o círculo hermenêutico. Sobre este aspecto, Bauman (1978) 

afirma ainda: 

                                                                                                                           
localizada e mensagem global. Dissertação de Mestrado em Comunicação Social. PUC-Rio. Março 

de 2010.  
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O círculo hermenêutico não é caracterizado como um método engenhoso e 

eficiente, mas como a verdadeira lógica da compreensão. Não existiria 

interpretação da história fora do perpétuo movimento do particular ao total 

e o regresso ao particular, de modo a tornar transparente aquilo que 

previamente era impenetrável para nossa compreensão (Idem, p.26, 

tradução nossa). 

 

Neste sentido, a ideia do círculo hermenêutico serviu à pesquisa como um 

‘ponto de partida’ metodológico que compreende olhar o contexto histórico de uma 

época como uma base para a interpretação de seus produtos culturais dentro da 

lógica do momento. É este pressuposto, de que é preciso ‘ir e vir’ na prática da 

compreensão e interpretação de um fenômeno social ou cultural, que liga Thompson 

(2000) a Gadamer, quando o primeiro afirma que foi Gadamer que chamou a 

atenção para o fato de que a concepção de compreensão é baseada em uma ‘fusão de 

horizontes históricos’ que ajudaria ao pesquisador pensar as maneiras como o 

mundo sócio-histórico é criado por indivíduos que falam e agem, cujos discursos e 

ações podem ser compreendidos e interpretados por outros.  

E exatamente pelo viés da interpretação que Thompson (2000) se apropria da 

hermenêutica para propô-la como um referencial metodológico de análise das 

formas simbólicas, denominado pelo autor como Hermenêutica de Profundidade 

(HP), que privilegia sua inserção em um contexto social diverso, além de suas 

características estruturais internas. Conforme afirma o autor:  

A análise das formas simbólicas pode ser conceitualizada mais 

apropriadamente em termos de um marco referencial metodológico que 

descreverei como ‘hermenêutica de profundidade’ (HP). Este referencial 

coloca em evidência o fato de que o objeto de análise é uma construção 

simbólica significativa, que exige uma interpretação, pois somente desse 

modo poderemos fazer justiça ao caráter distintivo do campo-objeto 

(THOMPSON, 2000, p.355).  

 

É importante esclarecer que Thompson posiciona a HP como um enfoque 

metodológico especialmente importante para a construção de uma teoria crítica das 

sociedades modernas. Para tal tarefa, o autor integra a concepção de ideologia em 

um referencial teórico que focaliza não só a natureza das formas simbólicas, mas 
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também as características dos contextos sociais nos quais as formas circulam. Neste 

sentido, Thompson leva em consideração que a organização e reprodução do poder e 

da dominação seria amplificada pela midiação da cultura moderna e que, por esta 

razão, as formas simbólicas deveriam ser estudadas dentro de um contexto sócio-

histórico de base. A HP seria, portanto, “um referencial metodológico dentro do qual 

a análise crítica da ideologia pode ser realizada concretamente, como parte do 

enfoque interpretativo no estudo das formas simbólicas contextualizadas” 

(THOMPSON, 2000, p.426) 

 Apesar de a pesquisa não ter pretensão nem de formular uma teoria crítica, 

nem de trabalhar diretamente com os conceitos de ideologia, poder ou dominação 

strictu sensu, a perspectiva ou enfoque metodológico proporcionado pela HP é de 

interesse da investigação por possuir como pressuposto original a ideia de que as 

formas simbólicas devem ser interpretadas à luz dos “contextos e processos 

historicamente específicos e socialmente estruturados, no interior dos quais, e 

através dos quais, as formas simbólicas são produzidas, transmitidas e recebidas” 

(Idem, p.363). No entanto, o fato de a pesquisa não lidar diretamente com as 

questões de ideologia, não a permite negar que as questões de poder permeiam as 

formas simbólicas e que estas questões virão à tona quando da interpretação do 

discurso publicitário em articulação com a cultura da mobilidade.  

De acordo com Thompson (2000), formas simbólicas são ações, objetos e 

expressões significativas de vários tipos que dialogam com contextos e processos 

historicamente específicos e socialmente estruturados. Para a pesquisa em 

referência, a publicidade foi selecionada como objeto e fonte de pesquisa por possuir 

em sua natureza discursiva e comunicacional os cinco aspectos considerados por 

Thompson (2000, p.182-183) como características das formas simbólicas, a saber: 

1- Aspecto intencional: as formas simbólicas são expressão de um sujeito 

para outro sujeito. E como expressão, são significativas e tencionam dizer algo. A 

publicidade, pelo seu caráter original de ‘tornar pública’ alguma informação, já é por 

si mesma comunicação de algo (emissor, i.e., empresa, marca, produto ou serviço) 

para alguém (receptor, i.e., público-alvo, consumidor, cliente); é também, por 
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princípio, mobilidade visto que, comunicar é deslocar signos, mensagens e 

informação de um ponto a outro(s) (LEMOS, 2009, p.28).  

No caso da publicidade, a intenção discursiva faz parte de uma estratégia de 

valorização simbólica dos bens e assume, nos termos de Rocha (1985), o papel de 

mediação entre o domínio da produção e o domínio do consumo. Em linha com 

Rocha, McCracken (2003, p.101) localiza a atividade publicitária como uma área de 

transferência na qual os objetos são simbolicamente ressignificados e passam a 

materializar a cultura por tornarem-se, eles mesmos, além de objetos de desejo, parte 

do código em circulação. Mas, segundo Thompson, no interior do ato comunicativo 

e de valorização simbólica há sempre uma divergência potencial: nem sempre o que 

um diz é o que o outro entende, um “ruído” que tem a ver com o segundo aspecto, a 

seguir. 

2- Aspecto convencional: a produção, a divulgação e a recepção das formas 

simbólicas são processos que envolvem a aplicação de regras, códigos ou 

convenções de variados tipos que devem ser compartilhados. É preciso que haja um 

conhecimento social e regras de codificação a priori definidas e estabelecidas para 

que a forma simbólica tenha significado. Neste caso, Thompson chama a atenção 

para o fato de que as regras e os códigos podem não coincidir e/ou mesmo coexistir 

no interior de uma condição estrutural determinante.  

 Uma das principais tarefas do publicitário é saber garantir, de maneira 

criativa, que a mensagem passada corresponda às intenções do anunciante e às 

necessidades ou desejos do público. No entanto, segundo Iasbeck (2003, p. 23), “o 

ato de construir significado através do discurso publicitário supõe um conhecimento 

amplo e disposição interior de conhecer o máximo de realidade possível” dos 

receptores da comunicação. Qualquer ruído na comunicação, qualquer mal 

entendido na leitura ou sobre a mensagem, por menor que seja, pode comprometer 

as intenções do discurso e a imagem que a publicidade realizada pretenda passar de 

seu anunciante e do produto anunciado, o que nos leva ao aspecto estrutural da 

forma simbólica. 
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3- Aspecto estrutural: as formas simbólicas são construções que exibem 

uma estrutura articulada, no sentido de que consistem de elementos que se colocam 

em determinadas relações uns com outros. De acordo com Thompson, estes 

elementos e as suas inter-relações compõem uma estrutura que pode ser analisada 

formalmente. Uma crítica do autor, neste caso, diz respeito às formas simbólicas 

serem analisadas simplesmente por serem concatenações e interrelações entre 

elementos de um código, visto que, para o autor, o significado de um texto está 

relacionado ao contexto extralinguístico e não somente à ordem estrutural dos 

elementos que o compõem. Sob este aspecto, Fontanille (2008) afirma que o 

discurso faz sentido, enquanto texto, quando há relação com um contexto localizado 

em um tempo e um espaço dos quais “ele é amostra provisória” (FONTANILLE, 

2008, p.86). 

 4- Aspecto referencial: as formas simbólicas são repletas de figuras e de 

expressões que adquirem suas especificidades referenciais em relação ao contexto. 

Neste caso, o que é dito só tem valor simbólico se apropriado no interior de situação 

cultural e sócio-histórica compartilhada, que será usada como referencial para a 

interpretação e compreensão do significado. A publicidade, enquanto forma 

simbólica e discurso é repleta de referências por ser, ela mesma, expressão de seu 

tempo (ROCHA, 1985, McCRACKEN, 2003, 2012). Dessa forma, segundo 

Thompson, o contexto se coloca como informação fundamental para que a 

interpretação e a compreensão do texto sejam possíveis.  

5- Aspecto contextual: neste aspecto é levado em conta de que maneira as 

formas simbólicas são construídas, circulam e são recebidas no mundo social. De 

acordo com THOMPSON, as formas simbólicas são produzidas por agentes situados 

dentro de um contexto sócio-histórico específico e podem carregar traços das 

condições sociais de sua produção, assim como sua recepção também sofre esse tipo 

de ‘influência’ ou ‘afeto’. Thompson afirma ser essa a razão para que o contexto no 

qual as formas simbólicas são produzidas, circulam e são recepcionadas sirva de 

base para a interpretação, compreensão e valorização significativa da mensagem. 

Ainda segundo o autor, as modalidades de transmissão cultural, isto é, os meios, e as 
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condições espaço-temporais – face a face ou mediadas – também devem ser levadas 

em conta e afetam a análise das formas simbólicas.  

 Desta forma, em linha com Gadamer e seu círculo hermenêutico (1999), que 

afirma ser o objeto de interpretação parte de um todo histórico que deve ser 

considerado na análise do ‘novo’ - em um movimento circular que deve ser feito 

pelo pesquisador na tarefa de interpretação histórica dos fatos -, Thompson defende 

a noção de que texto e contexto são intrinsecamente ligados e se retrorreferenciam. 

Ao pôr em diálogo o texto e o contexto, ao ser encarada como resultado de 

fenômenos culturais estruturados, a comunicação publicitária é entendida como uma 

manifestação expressiva de um momento social determinado e, portanto, pode ser 

pensada como forma simbólica a partir da qual é dada visibilidade à cultura de 

referência. 

Ao pensarmos a publicidade como forma simbólica e expressão de seu 

tempo, retornamos à questão da hermenêutica de profundidade como referencial 

metodológico. Levando em conta a interpretação do cotidiano e da experiência de 

vida no mundo social contemporâneo, a investigação foi feita em três diferentes 

fases que compõem a hermenêutica de profundidade e que podem ser trabalhadas 

concomitantemente, sem prejuízo à análise dos resultados, mas “como dimensões 

analíticas distintas de um processo interpretativo complexo” (THOMPSON, 2000, 

p.365), a saber: 

1) Análise sócio-histórica: nessa fase da investigação foram analisadas as 

condições espaço-temporais, a estrutura social e os meios técnicos de transmissão 

pelos quais a comunicação publicitária foi produzida, veiculada e recepcionada. No 

caso da referida pesquisa, a análise sócio-histórica foi feita, em um primeiro 

momento, por meio do estudo de teóricos da História, das Ciências Sociais e da área 

de Comunicação Social a partir de fontes secundárias convencionais, tais como 

livros, teses e artigos, nacionais e/ou internacionais, sobre mobilidade, motilidade, 

globalização, história política e econômica do Brasil, consumo, publicidade, 

modernização reflexiva, sociedade de risco e discurso. A consulta à bibliografia 

norteou todo o trabalho e serviu como referencial teórico para mapeamento histórico 



 

 

54 
 

do conceito de mobilidade e suas práticas; e também como base para as análises da 

comunicação publicitária das marcas, objeto de estudo da pesquisa. Como já foi 

esclarecido na introdução, todo capítulo terá uma parte focada na análise sócio-

histórica do período ao qual se refere - 1982, 1998 ou 2014 -, assim como terá 

também um item sobre a análise discursiva, explicitada a seguir. 

   2) Análise formal: nessa fase a pesquisa se debruçou sobre os anúncios 

selecionados a partir dos quais foi realizada uma análise do discurso publicitário, 

pelo viés da semiótica (SANTAELLA, 2005), que objetivou a compreensão do texto 

(tanto verbal quanto não-verbal) como expressão da cultura e da sociedade 

contemporânea, para além de seu caráter persuasivo e comercial. No caso específico 

da comunicação publicitária, o discurso é extremamente vulnerável às questões de 

inter-relações textuais por possuir como objetivo fundamental a persuasão dos 

receptores da comunicação. Os receptores não devem somente entender o que está 

sendo dito, mas também identificar-se com o que está sendo dito a ponto de se 

interessarem pelo produto anunciado.  

3) Interpretação e reinterpretação: esse é o momento no qual a 

interpretação e a compreensão do possível significado do discurso publicitário das 

marcas são feitas à luz do que foi revelado nas fases anteriores. A interpretação será 

feita em um capítulo especifico, no qual uma análise comparada dos anúncios 

selecionados dos três períodos de análise será apresentada. Nessa fase, o foco da 

análise será exatamente a validação (ou não) da principal hipótese da pesquisa: no 

interior de um contexto social no qual a mobilidade é pensada como ‘paradigma’, 

isto é, como condição fundamental de experiência de vida cotidiana (URRY, 2007; 

ELLIOT e URRY, 2010), a compulsão por mobilidade do indivíduo contemporâneo 

é encampada pela publicidade e passa a ser expressa no discurso dos anúncios. O 

argumento discursivo da mobilidade em potência tende a operar como uma 

estratégia de transformação do produto e/ou da marca em objeto de consumo. 

Como procedimento de análise, a pesquisa utiliza o método misto (SANTOS, 

2009), no qual há a junção de metodologias quantitativas e qualitativas em uma 

mesma investigação. A princípio, a metodologia qualitativa - a partir de seu caráter 
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exploratório e descritivo - serviu como guia tanto para a pesquisa teórica quanto 

sócio-histórica.  

Na fase da análise formal, ambas as metodologias foram empregadas: o 

método quantitativo foi utilizado como ferramenta no estudo de conteúdo dos meios, 

na mensuração da quantidade de páginas de publicidade na revista e de quantas 

marcas anunciantes estão presentes, qual tipo de mobilidade envolvida no discurso, 

mas, principalmente, quando a intenção foi realizar o processo de codificação dos 

“sistemas de categorias temáticas” (SANTOS, 2009, p.128).  Segundo Santos, essa 

técnica de codificação se mostra interessante quando a investigação pressupõe uma 

análise comparativa de temas emergentes no discurso dos sujeitos da pesquisa. No 

caso da pesquisa em referência, os ‘sujeitos’ serão os anúncios das marcas e o 

discurso, o texto publicitário.  

Em um primeiro momento, os anúncios foram separados em dois grandes 

grupos com base no tipo de mobilidade (URRY, 2007) atribuída àquele tipo de 

produto e/ou serviço que estava sendo divulgado: um grupo foi composto por 

produtos que servem à mobilidade mais física ou geográfica; e outro grupo, no qual 

a mobilidade atribuída aos produtos e/ou serviços que o compõem seria mais virtual 

ou imaginativa.  Posteriormente, cada grupo foi desmembrado e teve os anúncios 

codificados em quatro categorias de temáticas de análise: marcas nacionais; marcas 

nacionais que utilizaram a Copa do Mundo como abordagem criativa; marcas 

globais e, por último, marcas globais que utilizaram a Copa do Mundo como 

abordagem criativa.  

Neste ponto é importante comentar que, apesar de a pesquisa ser direcionada 

ao discurso das marcas globais, anúncios de marcas nacionais foram selecionados 

para fazerem parte da investigação em função de premissa contextual de que, 

especialmente em 1982, o contexto nacional e o contexto internacional descreviam 

momentos sócio-históricos diferentes. Desta forma, o tipo de discurso utilizado pelas 

marcas globais no contexto nacional poderá também ser analisado por meio desta 

comparação entre os textos dos anúncios. A mesma situação pode (ou não) ser 
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experimentada em 1998 e em 2014, sendo que esta equalização dos contextos é 

muito importante para o enfoque hermenêutico e da metodologia da interpretação.  

 Com base nesta primeira seleção e classificação dos anúncios, foi feito mais 

um corte que definiu o corpus de textos (CHARAUDEAU, 2005) que serão 

analisados. O critério para seleção dos anúncios seguiu três parâmetros:  

- em primeiro lugar, houve o corte pelas categorias temáticas que articulavam 

mobilidade (ou física/geográfica ou virtual/imaginativa) com a escala de referência 

(global e local) das marcas. É importante deixar claro que a separação entre as 

mobilidades física ou geográfica e a virtual ou imaginativa teve como critério 

principal o tipo de objeto o qual a propaganda se refere e sua utilidade primeira, isto 

é: sua principal aplicação e a solução que o produto/serviço supostamente oferece ao 

cliente. Por exemplo: a propaganda de um carro foi selecionada como relacionada à 

mobilidade física ou geográfica, em razão do atributo principal do produto “carro”; e 

a propaganda de uma marca de moda foi selecionada como um produto relacionado 

à mobilidade virtual ou imaginativa, visto que a utilização daquela marca confere 

status (imaginativo, mesmo que convencionado) ao consumidor. Em resumo: o 

ponto de partida é o objeto e o que ele propõe como oferta. 

- em um segundo momento, houve a seleção de pelo menos dois anúncios de marcas 

globais e um anúncio de marca nacional em cada categoria temática, por período 

analisado.  

- e, por fim, especialmente pensando na análise comparada, em um terceiro 

momento foi dada a preferência para marcas, produtos e/ou serviços ou, ainda, 

segmentos de atuação das empresas que, dentro do possível, estejam sendo 

anunciados nos três períodos da investigação. Se por mudanças de mercado, o 

produto marca ou serviço saiu de circulação ou foi descontinuado, a seleção de 

anúncios privilegiou o segmento de atuação.  

Seguindo estes parâmetros, foram selecionadas 40 peças impressas: 14 de 

1982; 12 de 1998; e 14 de 2014. Deste total, 13 anúncios são de nove anunciantes 

nacionais e 27 anúncios são de 22 anunciantes globais. Em 2014, duas peças 
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audiovisuais foram selecionadas, que representaram a presença das marcas 

patrocinadoras da Copa do Mundo FIFA no Brasil na internet e na TV.  

A seleção e a classificação dos anúncios em categorias serviram para 

organizar o material para a posterior interpretação do discurso das marcas e a análise 

comparada entre os três períodos da investigação. A partir desta divisão em grupos, 

os anúncios foram analisados e interpretados, qualitativamente, a partir da obra de 

teóricos mais caros à Semiótica, especialmente a semiótica pierceana, como 

Santaella (2005; 2012) e além do já citado Fontanille (2008). 

De acordo com Santaella (2005, p.59), “em uma acepção muito geral, a 

semiótica é a teoria geral de todos os signos, códigos, sinais e linguagens. Portanto, 

ela nos permite compreender palavras, imagens, sons em todas as suas dimensões e 

tipos de manifestações”. Apesar de a tese não se propor a fazer um mergulho 

aprofundado no universo semiótico pierceano, que escaparia completamente ao 

objetivo da investigação, a análise semiótica foi utilizada como uma ferramenta para 

a interpretação da comunicação publicitária por: “nos levar a compreender qual é a 

natureza e quais são os poderes de referência dos signos, que informação transmitem 

e como eles se estruturam em sistemas, como funcionam, como são emitidos, 

produzidos e utilizados e que tipos de efeitos são capazes de provocar no receptor” 

(SANTAELLA, 2005, p.4).  

Processos comunicativos, nos termos de Santaella (2005), operam como 

signos e por esta razão possuem três faces a partir das quais podem ser analisados: 

significação e representação; referência; e interpretação das mensagens. Estes 

aspectos foram considerados na análise dos anúncios e serviram como um roteiro 

que guiou a pesquisa (SANTAELLA, 2005, p. 48-49), como descrito a seguir: 

1) Significação e representação (ou a análise das mensagens em si mesma): 

neste primeiro momento deve-se analisar o interior da mensagem por 

seus aspectos qualitativos, tais como, sua linguagem visual, por exemplo, 

as cores, linhas, formas, volumes, movimento, dinâmica etc. Em 

terminologia semiótica estaremos analisando os quali-signos das 

mensagens. 
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2) Referência (ou a análise da referencialidade das mensagens): toda 

mensagem indica, refere-se ou se aplica a alguma coisa que está fora da 

própria mensagem. Sob esse aspecto, as mensagens também podem ser 

examinadas em três níveis: a) quando a capacidade de referencialidade 

deriva do poder de sugestão de seus aspectos qualitativos, percebem-se 

seus ícones; b) quando a referencialidade ao mundo real é direta e sem 

ambiguidades, é possível perceber seus índices; c) quando as mensagens 

têm o poder de representar ideias abstratas, convencionais, estaremos 

falando de símbolos. 

3) Interpretação das mensagens: há três tipos de efeitos de interpretação que 

as mensagens podem provocar no receptor: os puramente emocionais; os 

reativos, quando a interpretação demanda uma ação; e os de caráter 

lógico, quando a mensagem leva o receptor a refletir.  

Este roteiro foi levado em consideração na análise de todo o corpus de textos, 

nos três recortes temporais. 

 

1.2. Publicidade e Copa do Mundo: mobilidade, mídia e negócio. 

 

Conforme descrito na introdução desta tese, o período da Copa do Mundo 

FIFA foi escolhido como o evento histórico no qual a investigação foca seus 

esforços de pesquisa.  

A escolha de um evento de grande porte e de projeção global como a Copa 

do Mundo FIFA foi baseada na afirmação de Roche (2000 apud URRY, 2003b, p.5) 

de que megaeventos planejados são como ‘hubs’ sócio-espaço-temporais que 

mudam e reorganizam os fluxos globais de pessoas
23

, visto que produzem intensos 

momentos de copresença ao possuírem apelo para serem vistos ‘ao vivo’; mas 

também são geradores de robustos fluxos globais de mercadorias, de informação e 

de imagens. Nesse sentido, eventos globais compartilham em um mesmo momento 
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todos os conceitos de mobilidade definidos por Urry (2007, p. 47, tradução nossa), a 

saber:  

- Corporeal travel: o deslocamento de pessoas a trabalho, a lazer, pelo prazer de 

viajar, de encontrar a família, ou ainda como consequência de migrações ou 

diásporas. No caso da Copa do Mundo FIFA 2014, segundo o governo, o Brasil 

recebeu aproximadamente um milhão de turistas estrangeiros no período da Copa do 

Mundo FIFA
24

; 

- Imaginative travel: a circulação de imagens de lugares, de pessoas, de produtos 

e marcas disseminadas pelas mídias globais. No caso do evento em referência, o 

efeito de movimento oferecido pela publicidade das marcas que anunciam e 

divulgam seus produtos e serviços; 

- Virtual travel: realizadas em tempo real, por meio das tecnologias como a 

internet, e que possibilitam ultrapassar as distâncias geográficas e sociais entre 

indivíduos. Com relação á Copa do Mundo FIFA, em 2014 a estimativa foi de uma 

audiência acumulada de 3,6 bilhões de pessoas de olho nos jogos, seja pela TV, pelo 

celular ou outro dispositivo móvel que receba sinais da televisão. Isto representa 

metade da população do planeta
25

. 

- Communicative travel (person-to-person): feita através de milhares de 

mensagens via celular, torpedos, e-mails, redes sociais, telefones, entre outros 

dispositivos. Segundo dados do Facebook
26

, em 2014 a Copa do Mundo foi tema de 

mais conversas na rede social do que Super Bowl, o Oscar e os Jogos Olímpicos de 

Sochi juntos, abrangendo 141 milhões de pessoas. 

- Movement of objects: relacionada ao movimento dos objetos dos produtores 

para os consumidores, passando pelo varejo e, ainda, o dar e receber presentes e 

souvenires. Com relação à Copa do Mundo, levando em conta somente o 
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faturamento da FIFA com produtos licenciados que foram vendidos no mundo todo, 

a entidade faturou a quantia de US$ 37 milhões entre 2007 e 2010
27

.  

Para além das questões da mobilidade que interessam à investigação, ao 

longo dos anos a Copa do Mundo FIFA ganhou importância tanto pelo viés 

esportivo quanto pelo viés financeiro e de negócios. Um dos principais fatores que 

contribuiu para que a Copa se tornasse um dos eventos esportivos mais assistidos do 

planeta foi a introdução da transmissão televisiva dos jogos, que possibilitou um 

caráter mais globalizado ao evento. Para se ter uma ideia do impacto da circulação 

da imagem dos jogos no desenvolvimento e na própria organização do evento, a 

primeira final de Copa do Mundo, em 1930, foi vista por 90 mil torcedores in loco, 

em face a uma estimativa de 3,6 bilhões de pessoas, em 2014. 

Dessa forma, desde a primeira Copa a ser televisionada, em 1954, na Suíça, 

passando pela Copa na Inglaterra, em 1966 – na qual o evento passou a ser 

televisionado ao vivo para 20 países da Europa – ou mesmo pela Copa do Chile, em 

1962, quando no Brasil já se assistia aos jogos em videoteipe, e a Copa no México, 

em 1970, a primeira a ser transmitida a cores, o desenvolvimento tecnológico 

acompanhou os jogos e foi, ao mesmo tempo, causa e efeito da Copa do Mundo 

FIFA ter se tornado o evento como hoje conhecemos: um hub de deslocamento e 

circulação de pessoas, de mercadorias, de imagens e de capitais em escala global e 

que, por essa razão, torna-se uma oportunidade de divulgação para as marcas e as 

empresas de atuação globalizada. A título de exemplo, a EMBRATUR estimou em 

R$ 311 milhões os gastos com turistas nacionais e estrangeiros durante os 15 dias da 

Copa das Confederações 2013, no Brasil
28

, enquanto no período de Copa do Mundo 

FIFA os gastos dos turistas foram de US$ 797 milhões, durante todo o mês de junho 

de 2014
29

. 
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Para além das questões comercial e de negócios, há ainda o impacto causado 

por grandes eventos esportivos no planejamento urbano local, com alterações na 

vizinhança de onde serão realizados os jogos e interferências concretas na 

infraestrutura, na arquitetura e na paisagem das cidades, sem contar com as questões 

de mobilidade urbana cada vez mais importantes para a realização do evento. Dessa 

maneira, os países e as cidades-sedes são encarados como um pólo de negócios e de 

consumo por uma variada gama de empresas e instituições que se interessam em 

participar pela visibilidade que o evento proporciona a uma determinada marca. No 

entanto, o impacto do viés comercial nas questões de Estado e a interferência no 

cotidiano e na mobilidade urbana dos moradores nas cidades-sedes onde os jogos 

são realizados não acontecem sem críticas por parte de vários segmentos da 

sociedade quanto ao legado público (tanto social, quanto político e principalmente, 

econômico), após a atuação da FIFA no local do evento
30

.  

No caso da publicidade das marcas globais, a Copa do Mundo chega a 

movimentar U$ 16 bilhões em patrocínios
31

 entre os direitos de imagem e 

licenciamentos de sua marca e de seu mascote ao redor do mundo. A parceria das 

marcas e das empresas com a FIFA é feita em três níveis de contrato
32

: as marcas 

parceiras da entidade, como a Coca-Cola, a Adidas, a Sony, a Emirates, a 

Hyundai/Kia e a VISA; os patrocinadores da Copa do Mundo 2014, tais como a 

Castrol, o McDonald’s, a Budweiser, a Seara e a Oi, entre outros; e, por último, os 

patrocinadores locais, como o Banco Itaú, o curso de inglês Wise Up, a Chocolates 

Garoto, a Liberty Seguros e a ApexBrasil – Agência Brasileira de Exportações e 

Investimentos, ligada ao Ministério Desenvolvimento, Indústria e Comércio do 

Brasil. 

Independentemente dos patrocinadores do evento, a Copa do Mundo é 

também utilizada como tema de campanhas publicitárias de empresas e marcas que 

                                            
30

 Sobre a questão das manifestações contrárias a Copa do Mundo FIFA, no Brasil, em junho de 2013 

e junho de 2014, é importante comentar que este contexto contrário ao torneio no Brasil será mais 

bem apresentado no capítulo referente ao ano de 2014. 
31

 Disponível em http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/21/ofuscados-e-acuados-

patrocinadores-cobram-solucao-da-fifa-sobre-seguranca.htm. Acessado em: 30/06/2013.   
32

 Disponível em https://pt.fifa.com/aboutfifa/organisation/marketing/sponsorship/strategy.html. 

Acessado em: 30/06/2013 

http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/21/ofuscados-e-acuados-patrocinadores-cobram-solucao-da-fifa-sobre-seguranca.htm
http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/21/ofuscados-e-acuados-patrocinadores-cobram-solucao-da-fifa-sobre-seguranca.htm
https://pt.fifa.com/aboutfifa/organisation/marketing/sponsorship/strategy.html
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não são patrocinadoras oficiais, mas que se utilizam da oportunidade para gerarem 

negócios em seus mercados de atuação, como a campanha da Fiat, citada na 

introdução. Como a Copa tem cobertura da imprensa assegurada e a cada edição se 

torna ainda mais midiatizada, empresas de diversos segmentos com atuação global, 

local ou ainda glocalizada, envolvem suas marcas no clima de nacionalismo que 

impera, em países como o Brasil, no período do evento e estimulam o consumo do 

orgulho e do sentimento de pertença nacionais por meio de seus produtos.  

Sobre esta questão, Fraga (2011, p.3) comenta que a aproximação entre a 

seleção nacional e a nação se dá em um plano eminentemente discursivo e 

ideológico, por meio do qual há uma projeção sobre um conjunto de atletas da 

capacidade de representar o país, isto é, uma comunidade, mesmo que heterogênea. 

Sobre o futebol ser o esporte que mais comumente representa a nação, Hobsbawn 

(1998, p.171 apud FRAGA, Ibidem), afirma que “a imaginária comunidade de 

milhões parece mais real na forma de um time de onze pessoas com nome. O 

indivíduo, mesmo aquele que apenas torce, torna-se o próprio símbolo de sua 

nação”.  

Especialmente no Brasil, conhecido como o ‘país do futebol’, os momentos 

de Copa do Mundo e, especialmente, a seleção brasileira, têm sido usados como 

oportunidade de propaganda política, ou mesmo de controle, como quando os 

militares assumem o poder. A segunda Copa do período militar, a Copa do Mundo 

FIFA no México, em 1970, é um exemplo desta articulação entre futebol e política 

no Brasil.  

 Segundo o historiador Carlos Eduardo Sarmento, em entrevista para o 

documentário “Memória de Chumbo: o futebol nos tempos de Condor”
 33

, o 

desligamento de João Saldanha da seleção brasileira de 1970 foi motivado pelas 

convicções políticas do técnico que era vinculado ao Partido Comunista. Afirma o 

historiador:  

                                            
33

 ESPN. Documentário Memórias de Chumbo: o futebol nos tempos de Condor - Brasil. Roteiro 

e reportagem: Lúcio de Castro. Produção: ESPN Brasil. Dez. 2012. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=cViE1fZ3tzA. Acessado em: 29/09/2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=cViE1fZ3tzA
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E dentro desse jogo de relações extremante delicadas, entre o presidente da 

CBD
34

 e o governo militar, Havelange sabia, dentro daquele movimento 

que é descrito por Golbery de sístoles e diástoles do regime, ele sabia o 

momento em que podia resistir e dizer ‘isso aqui é uma instituição privada’ 

e quais ele tinha que ceder. Então ali, foi um momento que ele efetivamente 

teve que ceder
35

 . 

 

 Em campo, no México, a seleção brasileira era a antítese do regime militar. 

“Jogando um futebol de sonhos, arrebatava o mundo com sua arte e anestesiava os 

90 milhões em ação de então. Uma conquista sob medida. Tudo que o mais brutal 

dos governos de todos os tempos do Brasil precisava” 
36

. E a seleção seguiu 

ganhando até o final, com o seu ‘futebol-arte’, trazendo para o Brasil o 

tricampeonato. De acordo com o historiador Carlos Fico, também em depoimento ao 

referido documentário, não há nada melhor para um governo do que ter uma 

conquista esportiva grandiosa para operar como um mecanismo de legitimação do 

Estado. No caso do governo militar, o tricampeonato fez deslanchar a propaganda do 

regime, capitaneada pela canção “Pra frente Brasil”
37

, que foi criada para um 

concurso organizado pelos patrocinadores das transmissões dos jogos da Copa na 

TV Globo e que foi muito bem apropriada pelo regime.  

Falaremos sobre as mídias no próximo item, mas, só como ilustração do 

momento, o fato de a Copa do Mundo no México ter sido televisionada teria 

potencializado o êxito da seleção brasileira e, a reboque, as conquistas político-

econômicas do governo militar por meio do Milagre Econômico. E sobre a televisão, 

Soares e Salvador (2014, p.139) comentam, ainda:  

Em caráter experimental, a Embratel transmitiu os jogos na TV em cores 

para alguns convidados dos militares no poder. Ainda lembramos que, 

depois do início da ampliação das vendas da TV em cores, luxo apenas das 

classes médias abastadas e altas, era vendida nos camelôs e em lojas uma 

película listrada em forma de arco-íris para ser colocada na frente do tubo 

de imagem da TV para dar uma bizarra sensação de ver em cores aquilo 

que era transmitido em preto e branco (Ibidem). 

                                            
34

 CBD – Confederação Brasileira e Desportos, a época do governo militar capitaneada por João 

Havelange.  
35

 ESPN. Documentário. Ibidem. 15’35’’. 
36

 ESPN. Documentário. Ibidem. 24’08’’. 
37

 Música de Raul de Souza e letra de Miguel Gustavo. Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra_frente_Brasil_(can%C3%A7%C3%A3o). Acessado em: 29/09/2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra_frente_Brasil_(can%C3%A7%C3%A3o)
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Mas a Copa do Mundo FIFA de 1970 foi só um exemplo de como no Brasil, 

que tem o futebol como ‘esporte nacional’, o esporte e a política são comumente 

relacionados
38

. Mesmo ainda depois de 44 anos do tricampeonato, em 2014, a 

realização da Copa do Mundo FIFA no Brasil colocou em cheque os governos tanto 

federal quanto estadual, como veremos mais adiante. A relevância histórica do 

futebol no Brasil corrobora a escolha da Copa do Mundo FIFA como recorte 

temporal e favorece a interpretação e a análise comparada do discurso da 

publicidade por ser, ao mesmo tempo, parte da história e oportunidade de negócios e 

de divulgação das marcas local e globalmente. 

 

 

1.2.1 Copa do Mundo FIFA 1982, Espanha: a “tragédia de Sarriá” 

 

A Copa do Mundo de 1982 foi a última do período do regime militar. De 

acordo com Gehringer (2014, cap.3), a população brasileira ultrapassou os 120 

milhões em 1982, dos quais 48% tinham menos de 19 anos. No caso dos adultos, 

25% ainda eram analfabetos e 67% da população residiam nas áreas urbanas, um 

apreciável salto, nos termos do autor, em relação aos 56% da década de 1970. No 

entanto, a distribuição de renda permanecia ruim: os 5% mais ricos detinham 35% 

da renda total. Economicamente, o Brasil estava quebrado, em recessão, com o 

índice de desemprego superando 10% em 1982.  “O Brasil começa a viver a década 

perdida
39

, inclusive em termos de Copas – o Brasil só não conseguiu ser campeão 

mundial em duas décadas: as de 1930 e 1980”, afirma Gehringer (Ibidem).   

                                            
38

 Sobre a articulação entre sociedade e futebol no Brasil, ver DA MATTA (1982). 
39

 A perspectiva de GERINGHER sobre a ‘década perdida’ nesta citação é a do futebol. No entanto, a 

expressão “década perdida” foi cunhada em alusão à crise econômica que foi um entrave ao 

desenvolvimento do País os anos 1980. Contudo, alguns historiadores, como Gelsom Rozentino de 

Almeida, da UFF, em seu livro História de uma década quase perdida – PT, CUT, crise e 

democracia no Brasil: 1979-1989, ressalta que “a década conhecida por esses desafios é pouco 

lembrada como aquela em que a revitalização política contribuiu definitivamente para a transição e 
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Em um ano de crises internacionais, alterações estruturais e de muitas 

mudanças de cenários, nem mesmo o futebol brasileiro consegue elevar ânimos. 

Considerada por muitos como a melhor seleção do Brasil nas últimas décadas, a 

‘geração de ouro’, como era chamado o time brasileiro (COSTA, 2014, p.177), 

seguiu para a Espanha como favorito a ser campeão e voltou sem o título após ter 

sido eliminado nas quartas de final, pela Itália, no jogo que ficou conhecido como “a 

tragédia de Sarriá”, assim descrita por Costa: 

As lágrimas de 1982 foram representadas como derivadas de um 

sentimento de compaixão em relação a uma geração tomada como singular 

na história do futebol nacional. O dia 5 de julho de 1982 entrou para a 

história como o dia em que heróis sofreram a queda, considerada por 

alguns como algo difícil de explicar e, por muitos, injusta. E essa queda 

teve como palco o estádio Sarriá, que foi demolido em 1997, mas continua 

inteiro na memória de muitos brasileiros (2014, p. 176). 

 

Sem saber que a Copa daquele ano teria um “trágico desfecho”, o governo 

Figueiredo mantinha seu discurso ufanista em relação ao time nacional, 

especialmente para tentar amenizar a situação da população fortemente afetada pela 

crise econômica. Sobre este aspecto, Fraga (2011) afirma que:  

 

Os dias das jogadas milagrosas da equipe econômica já iam longe e, se o 

medo e a repressão ainda eram (des)valores presentes, o quadro de 

abertura política permitia que pequenas denúncias fossem feitas, ainda que 

“por tabela”. Dos pés de jogadores geniais como Sócrates e Zico, não 

esperávamos mais a reprodução de um país impossível de ser detido. 

Agora, segundo os periódicos, trava-se de oferecer “um desafogo para as 

tensões e crises”, alguma alegria e esperança diante das muitas 

dificuldades vividas e das outras tantas que se avizinhavam (2011, p.1-2) 

 

Com relação à organização do evento, pela primeira vez a Copa do Mundo 

FIFA contou com 24 países participantes. Um número maior de países no torneio 

agitou comercialmente o evento. Segundo Gehringer (2014, cap.3), a FIFA 

arrecadou entre bilheterias, direitos de transmissão na TV, receita de publicidade nos 

estádios e comercialização de itens licenciados, mais de 32 milhões de dólares 

                                                                                                                           
consolidação do regime democrático”. Disponível em: http://www.faperj.br/?id=2145.2.6 . Acessado 

em 16/01/2015. 

http://www.faperj.br/?id=2145.2.6
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naquela edição do torneio. No Brasil, a CBF- Confederação Brasileira de Futebol 

faturou 2,3 milhões de dólares com a Copa do Mundo, na Espanha, mesmo não indo 

até a final.  

Sobre a cobertura jornalística, os principais veículos impressos do Rio de 

Janeiro, os jornais O Globo e Jornal do Brasil, enviaram equipes para a Espanha no 

período da Copa.  Mas no que diz respeito à publicidade, não há muitos anúncios 

nos cadernos esportivos. No Jornal do Brasil, há a promoção dos cupons da Copa 

que parecem ser “fichas” informativas dos jogos da seleção para colecionar e 

guardar que o jornal criou em parceria com o óleo para motores Havoline, a Caixa 

Econômica Federal e o cigarro LS, da RJR Reynolds. A Caixa Econômica Federal 

também está presente no jornal O Globo e pelo tamanho dos anúncios e pela posição 

de destaque, parece ser a marca patrocinadora da cobertura da Copa no jornal (figura 

5). 

 

 

 

Figura 5: Anúncio de rodapé veiculado no jornal O Globo, edição do dia 13/06/1982, Caderno de 

Esportes, p 4.  

Fonte: Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-

acervo/?navegacaoPorData=198019820613 .  Acessado em: 29/09/2014. 

 

 

Com relação à cobertura televisiva, em 1982 a Rede Globo saiu na frente e 

investiu milhões na transmissão ao vivo do evento.  Na edição 719, de 16 de junho 

http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=198019820613
http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=198019820613
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de 1982, da revista Veja, há uma matéria intitulada “A Goleada da Globo. Com 80 

milhões e um recorde de vendas, a televisão ganha a Copa antes do jogo”
40

. O texto 

descreve o investimento da emissora de 14 milhões de dólares não só no envio de 

150 profissionais e 30 técnicos à Espanha (“maior equipe do mundo na Copa”), 

como também em tecnologia, mas não sem a parceria da Embratel: 

 

Para garantir o privilégio [de transmissão], foi preciso que a televisão 

espanhola – que usa um sistema incompatível com o brasileiro – abrisse 

seu espaço aéreo para ondas do tipo PAL-M, renunciando a qualquer 

controle do que envia para o Brasil. Na retaguarda, a Embratel – que, 

aliás, aproveitou a Copa para estender à Ilha de Fernando de Noronha, na 

semana passada, as comunicações via satélite – precisou negociar com o 

sistema Intelsat a cessão de um canal exclusivo para a Globo, numa 

operação orçada em 700 000 dólares e que exigiu uma adaptação de 

diversos sistemas de telefonia e telex no continente. 

 

Todo este investimento foi amplamente coberto pelas cotas de patrocínio 

publicitário vendidas pela emissora a empresas, tais como Souza Cruz, Alpargatas, 

Volkswagen e Coca-Cola, por seis milhões de dólares, ou 1 bilhão de Cruzeiros, 

cada cota. Tal poder da TV Globo tirou as outras emissoras da cobertura quando a 

Organização Iberoamericana lançou a concorrência para a transmissão da Copa do 

Mundo (em um pacote que incluía a cobertura também das Olimpíadas de Moscou). 

“A Globo ganhou desta vez”, afirmou Silvio Santos, fechando a questão.  

Diferentemente da Copa de 1982, em 1998 a Copa do Mundo FIFA foi 

transmitida pelas cinco redes de TV nacionais: a Globo, a Band, o SBT, a Manchete 

e a Record, em um acordo entre as emissoras que até hoje não mais se repetiu; e foi 

também a primeira com transmissão internacional em HDTV – High Definition 

Television (GASTALDO, 2014), em uma pista de que a tecnologia das mídias seria 

uma novidade na transmissão do evento. 

 

                                            
40

 Matéria publicada na revista Veja, edição 719, de 16 de junho de 1982, p.64. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 30/06/2014.  

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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1.2.2. Copa do Mundo FIFA 1998, França: “o drama do adeus”
41

 ao 

pentacampeonato. 

 

 

Em 1998, a Copa já foi pensada como um evento global, como um hub de 

mobilidades, isto é, como ponto de partida e de destino de pessoas, de mercadorias, 

de imagens e de valores em circulação, de diferentes partes do mundo. A título de 

exemplo, segundo infográfico da revista Veja
42

, edição 1550, de 10 de junho de 

1998, a Copa do Mundo FIFA na França teria uma audiência acumulada de TV 

estimada em 37 bilhões de telespectadores. Nos estádios, a estimativa era de que 2,5 

milhões de pessoas veriam as partidas. Ainda segunda matéria da Veja, as cifras da 

Copa de 1998 são as maiores de todos os torneios até então disputados: 

 

 - 400 milhões de dólares gastos na organização. 

- 58 milhões de dólares de lucro para o comitê organizador. 

- 450 milhões de dólares recebidos pela FIFA na venda de direitos de transmissão. 

- 150 milhões de dólares pagos pelos oito patrocinadores oficiais do torneio. 

- 250 milhões de dólares de arrecadação com a venda de ingressos. 

-500 milhões de dólares investidos pelos grandes fabricantes esportivos em 

publicidade.  

 

Como dito anteriormente, partir de 1990, começou o processo de inserção do 

Brasil no mapa do comércio e do consumo global, com a abertura econômica 

empreendida por Fernando Collor de Mello. Desta maneira, em 1998, a revista Veja 

e o jornal O Globo, entre outros veículos impressos e digitais,  criaram um Guia 

Especial ou Caderno da Copa para o torneio. A mudança no tratamento publicitário 

dado ao evento pelos meios é resultado da globalização do mercado de consumo e, 

consequência direta, da globalização das marcas.  

                                            
41

 Manchete da capa do Caderno da Copa no jornal O Globo. 13/07/1998, 2ª. Edição. Disponível em: 

http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=199019980713. Acessado 

em: 29/09/2014. 
42

 “A maior de todas”.  Infográfico publicado na revista Veja, edição 1550, 10/6/98, p.118. 

Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em 30/06/2014. 

http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=199019980713
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Inclusive a própria seleção era global, visto que o futebol, como preconizado 

por Havelange, havia se tornado um negócio no mundo todo. Em matéria publicada 

na edição 1553, de 1º de julho de 1998, na revista Veja
43

, o Brasil aparece como o 

país que mais exporta talentos e que teria somente três jogadores, dos 11 titulares, 

jogando ‘em casa’. No mundial, 43% dos jogadores jogam em times internacionais. 

No caso da seleção da Nigéria, nenhum dos 22 jogadores convocados atuava em 

times do país.  Segundo a revista, três fatores políticos e econômicos teriam 

impulsionado as mudanças no cenário do futebol: a consolidação da União Europeia, 

que teriam derrubado as fronteiras do trabalho; a queda do muro de Berlim, com a 

entrada no mercado do futebol de jogadores ‘bons e baratos’; e, por último, o 

fortalecimento do futebol africano com jogadores igualmente acessíveis, no que diz 

respeito ao salário e às luvas. Ainda de acordo com a revista, as condições 

geopolíticas do contexto sócio-histórico da época teriam alterado, também, o cenário 

esportivo, o que só fortalece a posição das marcas em usar da Copa do Mundo como 

plataforma para divulgação de seus produtos e/ou serviços
44

.  

Sobre a seleção, diferentemente do time de 1982, que era olhado com 

entusiasmo pelos brasileiros e pela mídia, a equipe de 1998 saiu do Brasil 

desacreditada, principalmente, após o corte do jogador Romário, querido pelo 

público torcedor. Na seção “Curtas”, da edição 1550, da revista Veja, de 10 de junho 

de 1998, uma notinha sobre a pesquisa do IPESPE – Instituto de Pesquisas Sociais e 

Econômicas, mostra que 29% dos brasileiros acreditavam que o Brasil ganharia a 

Copa no França, contra 32% em fevereiro
45

.  

No entanto, ao longo da competição, o time foi ganhando espaço até chegar à 

final, nos termos de Gastaldo (2014, p. 226), como franco favorito “segundo o 

discurso da imprensa e da publicidade”, como no anúncio da Unimed (Figura 6). 

                                            
43

 “A globalização do Futebol”. Matéria publicada na revista Veja, Edição 1553, 01/07/1998, p120-

121. Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. 

 Acessado em 30/06/2014. 
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 Cf.: FAVERO, Paulo Miranda. Os donos do campo e os donos da bola: alguns aspectos da 

globalização do futebol. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-

08032010-115743/pt-br.php. Acessado em: 12/02/2015. 
45

 Revista Veja, edição 1550, 10/6/98, p.33. Disponível em 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. 

 Acessado em 30/06/2014. 
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Ainda segundo o autor, o ganho de confiança na seleção fez com que a final, em 12 

de julho, fosse asssitida por mais 100 milhões de pessoas, isto é,  94% dos 

televisores estavam ligados no jogo, de acordo com dados do Ibope. Para piorar o 

nervosismo da torcida e aumentar os números da audiência, minutos antes do jogo 

começar a mídia divulga a escalação da seleção sem o jogador Ronaldo, O 

Fenômeno, principal ‘arma’ em campo. Depois de muitas dúvidas e informações 

contraditórias, Ronaldo é escalado, mas não joga bem e, por fim, é responsabilizado 

pela perda do pentacampeonato. “Tamanha foram a ambiguidade e a contradição das 

versões na ocasião, que até hoje não há consenso sobre o que realmente aconteceu 

naquela tarde. Ou melhor: se há consenso, é o de que a história toda foi (e continua) 

mal contada”, finaliza Gastaldo (Ibidem).  

 

 

Figura 6: Anúncio de meia-página veiculado no jornal O Globo, de 12/07/1998. Editoria Rio, p.23.  

Fonte: Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-

acervo/?navegacaoPorData=199019980712  Acessado em 29/09/2014. 

 

 

Com relação à cobertura da mídia, a novidade é a internet. Vários portais de 

notícias fizeram hotsites exclusivos da Copa do Mundo de 1998, como o UOL - cujo 

anúncio afirma: “A Copa de 70 foi a primeira com TV. A de 98 vai ser a primeira 

http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=199019980712
http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=199019980712
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com internet” (figura 7) -  e o Starmedia. Havia 10 anos desde a primeiro acesso de 

instituições brasileiras, no caso a USP, à rede mundial de computadores. Em 1998, 

151 milhões de usuários estavam ligados na internet ao redor do mundo
46

. No Brasil, 

o número era de 1,8 milhões de usuários em 1997
47

.    

O Jornal do Brasil estreiou na web em maio de 1995 tendo sido o primeiro 

jornal brasileiro a ter sua versão completa online. O jornal O Globo entrou 

definitivamente na internet em 1996, mas desde 1994 o Caderno de Informática, 

editado pelas jornalistas Cora Rónai e Cristina de Luca, já estava disponível na rede. 

A própria revista Veja já tinha seu site e, em junho de 1998,  o número de emails de 

leitores para a redação já era maior que o número de cartas
48

. 

  

Figura 7: Anúncio página dupla veiculado no Guia da Copa da revista Veja, edição 1550, de 

10/06/1998.  

Fonte: Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 30/06/2014. 
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 Disponível em: http://www.ufpa.br/dicas/net1/int-h199.htm. Acessado em: 30/09/2014.  
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 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Internet_no_Brasil . Acessado 

em: 30/09/2014.  
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 A título de exemplo, na edição 1550, de 10/06/1998, foram enviados para a redação da revista 690 

e-mails e 393 cartas. Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 

12/02/2015. 
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Mesmo tendo perdido a Copa do Mundo FIFA na França, o Brasil seguiu 

como o único país tetracampeão do mundo, como afirmava o anúncio logo após a 

derrota que dizia: “Tudo bem. Ninguém ainda é tetra”  (GASTALDO, 2014, p.249). 

Mas o clima de derrota contaminou a venda das cotas de patrocínio para o torneio 

seguinte,  que demoraram para ser negociadas porque faltaram “empresas dispostas 

a gastar em um empreendimento tão arriscado até poucos dias da competição. O 

slogan do principal patrocinador [Guaraná Antártica], humildemente, pedia fé aos 

torcedores: ‘bote fé na seleção’”  (Ibidem). 

 Em 30 de outubro de 2007, o Brasil ganhou acirrada disputa para sediar a 

Copa do Mundo FIFA em 2014. A escolha do país como sede do torneio foi 

comemorada pelos integrantes da Comissão Brasileira, entre eles o Presidente Lula, 

o jogador Romário e o escritor Paulo Coelho, como uma vitória do país que, 50 anos 

depois da derrota para o Uruguai no Maracanã, iria novamente sediar uma Copa do 

Mundo de Futebol. “O país que produziu os melhores jogadores do planeta, que tem 

cinco títulos mundiais, terá o direito, mas também a responsabilidade, de sediar a 

Copa em 2014”, afirmou Joseph Blatter, presidente da FIFA, em seu discurso
49

. 

 Sete anos depois, a alegria pela organização do evento deu lugar a incertezas 

e o país se dividiu entre aqueles que acreditam no evento e aqueles que se 

manifestaram contra o evento um ano antes, nas Jornadas de Junho de 2013, durante 

a Copa das Confederações, E até mesmo durante a Copa, em junho de 2014.  

 

1.2.3. Copa do Mundo FIFA 2014, Brasil: #nãovaitercopa 

  

A Copa do Mundo FIFA no Brasil começou, na prática, com a Copa das 

Confederações realizada em junho de 2013, que, segundo a FIFA, tem como 

objetivo servir como um teste para o grande evento. E não começou nada bem.  

                                            
49

 Disponível em: http://globoesporte.globo.com/ESP/Noticia/Futebol/Campeonatos/0,,MUL163196-

9790,00.html. Acessado em: Acessado em: 30/09/2014. 
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Parte de qual foi o clima político na Copa das Confederações 2013 já foi 

tratado na introdução deste trabalho. Com a Copa do Mundo chegando, as 

intervenções da FIFA no dia-a-dia das cidades chegaram ao limite e causaram 

situações de conflito entre a população e o Estado. Um dos casos de maior 

repercussão na mídia tanto nacional quanto internacional foi a possível remoção do 

Museu do Índio (Aldeia Maracanã), na Tijuca, em frente ao Estádio do Maracanã. A 

ideia da FIFA em conjunto com o governo do Estado do Rio de Janeiro era 

desapropriar do local os índios que lá vivem, para dar lugar a um estacionamento 

que serviria ao público do estádio em dia de jogo
50

.   

Na edição do dia 28 de junho de 2013, a revista Veja publica a matéria “Os 

sete dias que mudaram o Brasil”
51

 sobre as manifestações contrárias ao aumento das 

passagens de ônibus, e que depois tornaram-se fortemente contrárias à condição 

sócio-política e econômica no Brasil de maneira mais geral. E na história das 

manifestações, a Copa do Mundo FIFA encarnava o papel de um dos ‘vilões’ da 

história em vários aspectos: pela intervenção da entidade nas coisas do Estado; pelos 

gastos vultuosos nos estádios; pela falta de infraestrutura de mobilidade urbana; pelo 

despejo de populações de suas residências para dar lugar a obras para a Copa, entre 

outros problemas mais crônicos, como o descaso do governo com a saúde e a 

educação, dois assuntos que não têm nenhuma relação com o evento, mas que foram 

lembrados no calor das manifestações.  

Esse contexto de revolta levou a população às ruas em manifestações que, 

segundo a mídia, chegaram a juntar mais de um milhão de pessoas em várias 

cidades. Houve briga, confusão, depredação, prisões, mortes de jornalistas e também 

a emergência de grupos mais radicais na maneira de se manifestarem, os “Black 

Blocs”, descritos por Maia e Rocha (2014) como um grupo de manifestantes que 

cobrem seus rostos e que seriam comprometidos a entrar em atrito com a polícia de 

forma violenta.  
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 Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/justica-impede-remocao-de-indios-de-antigo-museu-

no-maracana-7283742. Acessado em 30/09/2014. 
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 Revista Veja, edição 2327, de 26/06/2013.  Disponível em 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em 30/09/2014. 
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Em um primeiro momento, esses episódios de violência pareciam ao acaso, 

mas assim que as manifestações começaram a diminuir, a atuação desses 

pequenos grupos de pessoas usando máscaras pretas ganhou em 

visibilidade. Sem liderança aparente, os chamados Black Blocs carregavam 

símbolos anarquistas e direcionavam seus atos de violência em alvos, tais 

como, lojas e bancos. Quebrar vitrines e fazer saques eram as atividades 

predominantes, além de provocar a policia (MAIA e ROCHA, 2014, p. 83, 

tradução nossa) 

 

Mais uma vez, política e futebol andavam juntos. No entanto, sobre este 

aspecto, Helal Cabo e Silva (2014, p.291) afirmam que, neste caso específico, foi 

menos pelo viés da alienação que futebol e política se articularam do que pela 

oportunidade e a visibilidade que um torneio com cobertura midiática global 

oferecia às insatisfações da população. De fato, as manifestações foram notícia no 

mundo todo
52

. Afirma o autor:  

Ora, garantir à população sistemas de saúde e educação eficazes e 

combater a corrupção com punições exemplares são tarefas de todo o 

governo, independentemente de Copas do Mundo e Jogos Olímpicos. O 

futebol alienaria o “povo” tanto quanto as novelas, os reality shows, o 

chope com amigos e até o sexo. Em todas essas atividades, nós nos 

distraímos – ou seja, desviamos nossa atenção – e não nos preocupamos 

com questões políticas. Contudo, isso não significa necessariamente que 

estejamos narcotizados por elas (HELAL, CABO e SILVA, 2014, p.291).  

 

No entanto, as mensagens exibidas nos cartazes dos manifestantes deixaram 

clara a relação entre os eventos esportivos, especialmente, a Copa do Mundo, e as 

reivindicações da população: “Da Copa eu abro mão, quero dinheiro para saúde e 

educação”; “Queremos hospitais padrão FIFA”; “Copa: o povo vai para escanteio”; 

“Minha nação não calça chuteiras”, entre outros (HELAL, CABO e SILVA, Idem). 

Segundo a matéria “Um chute na Copa”, edição 2327, de 26 de junho de 2013, da 

revista Veja
53

, é simplista e de certa forma, ingênuo, acreditar que o dinheiro público 

investido na Copa pudesse ser utilizado para saúde e/ou educação. Na verdade, 

comenta a matéria, são verbas novas e não havia a possibilidade de uma troca direta 

                                            
52

 Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/06/imprensa-internacional-destaca-

manifestacoes-no-brasil.html. Acessado em: 02/10/2014.  
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 “Um chute na Copa”. Matéria publicada na revista Veja. Edição 2327, de 26/06/2013, p. 80/81. 
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entre as duas esferas orçamentárias. Contudo, o povo nas ruas fez essa ligação direta 

e reivindicou maiores investimentos do estado nessas duas áreas. 

Para a questão que interessa a este trabalho – o papel da publicidade e de seu 

discurso nas sociedades contemporâneas – o que aconteceu na Copa das 

Confederações foi inédito. Um desencanto geral com os partidos políticos e seus 

representantes em todas as esferas fez com que a população buscasse novas 

alternativas discursivas cuja fala fosse mais próxima do ‘clima’ do momento. Como 

vimos na introdução desta tese, dois slogans publicitários, “O Gigante acordou” e 

“Vem pra rua” (Figura 8), das marcas Johnnie Walker e Fiat, respectivamente, 

foram apropriadas pelos manifestantes e tornaram-se palavras de mobilização, de 

atuação e de representação políticas, principalmente, dos mais jovens. 

A publicidade das marcas foi ressignificada pelo consumidor, agora 

manifestante, e tomou novos rumos comunicacionais diferentes do objetivo 

publicitário e mercadológico original: especialmente no caso da Fiat, cujo jingle 

comercial chamava o povo para as ruas para torcer pelo Brasil nas Copas das 

Confederações e na Copa do Mundo FIFA, em 2014.  

Ainda no que diz respeito à publicidade, a despeito da insatisfação da 

população com o evento, ao longo de 2013 a Rede Globo fechou o que a própria 

empresa classificou como um dos maiores pacotes do mundo com o patrocínio da 

Copa. Foram vendidas cotas de R$ 179,8 milhões para oito companhias - Ambev, 

Coca-Cola, Itaú, Johnson & Johnson, Hyundai, Magazine Luiza, Nestlé e Oi. O 

pacote total foi de R$ 1,438 bilhão: 
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Figura 8: Fonte: Imagem disponível em: http://www.zippcar.net/2013/05/fiat-elege-rua-como-maior-

arquibancada.html . Acessado em: 30/09/2014. 

 

Na Rede Globo, que vai transmitir todas as partidas, 1.496 profissionais 

foram credenciados, sob uma operação que inclui mais de 26 mil diárias de 

hotel, 4.050 passagens de avião e 60 equipes de cobertura. Somadas as 

cinco emissoras próprias e as 117 afiliadas da Globo, mais de 2,5 mil 

profissionais estarão envolvidos na Copa. Na Band, que também detém os 

direitos de transmissão dos jogos, foram emitidas mais de 3 mil passagens 

de avião e reservados 1,5 mil apartamentos. Cem veículos foram 

contratados pela emissora, o equivalente a 950 diárias de aluguel
54

. 

 

Com relação à cobertura midiática digital, a Copa de 2014 foi a Copa da 

mobilidade da informação. O torneio no Brasil foi o primeiro em que os dispositivos 

móveis, as redes sociais e os compartilhamentos de imagens e de informação 

pautaram as coberturas.  Foi a Copa  da ‘segunda tela’,  assim como foi a Copa da 

#hashtag. Todas as campanhas publictárias, de empresas de maior ou menor porte, 

patrocinadoras ou não do evento, com campanhas globais ou locais, usaram das 

mídias digitais e das redes sociais para divulgarem seus produtos e sugeriam em sua 

comunicação hashtags para comentários e compartilhamento de informação e 

imagens, como no anúncio do Itaú, um dos patrocinadores da Copa no Brasil (Figura 

9). Segundo o relatório da Facebook, foram 1 bilhão de interações sobre a Copa do 
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Mundo, sem falarmos no Twitter,  no Instagram, no Youtube  e todas as outras redes 

sociais:  

 

 

No sábado [28/6], de acordo com a rede social, mais de 31 milhões de 

pessoas somaram 75 milhões de interações (posts, comentários e curtidas) 

relacionadas ao jogo entre Brasil e Chile. Segundo o Facebook, este foi o 

maior nível de conversação para qualquer jogo da Copa do Mundo que a 

equipe de dados da rede social mediu até agora. Para completar, o Brasil 

conseguiu a marca de 58 milhões de pessoas participando de 140 milhões 

de interações durante o jogo de abertura contra a Croácia. Todo esse 

engajamento da torcida brasileira é alimentada pelos próprios jogadores. 

A foto de Neymar com Hulk contabilizou, até agora, mais de 2,5 milhões de 

curtidas e 70 mil compartilhamentos. Com isso, está é a postagem atraente 

realizada por um jogador durante a Copa do Mundo
55

. 

 
 

 
 

 
Figura 9: Anúncio de página dupla publicado na revista Veja, edição 2373, de 14/05/2014, p.2-3.  

Fonte: Disponível: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 30/09/2014. 

 

 

Para citar um exemplo, dados do Twitter apontam o jogo do Brasil x Chile 

como um dos mais tuitados da Copa: foram 16,4 milhões de mensagens durante o 

jogo que foi decidido nos pênaltis
56

. No jogo do Brasil 7 x 1 Alemanha na semifinal, 
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a derrota foi assunto das 10 posições do Trend Topics por algumas horas, mesmo 

depois do jogo terminar. Mais uma vez nesse caso, a publicidade e slogans de 

marcas estiveram presentes nos comentários: “Que vexame! Nem a Volkswagen faz 

5 gols em 30 minutos!” e “Quem está feliz mesmo com essa derrota é a Casas 

Bahia. Que não vai precisar dar outra televisão por 1 real”, são alguns exemplos
57

. E 

mesmo a mobilização dos jogadores e do público em apoio a Neymar teria sido uma 

ação orquestrada pela Sadia, patrocinadora da seleção
58

. Para a Copa dos 

compartilhamentos e hashtags, veículos de mídia tradicional, como a própria Veja 

(Figura 10),  assim como veículos de mídia digital montaram grandes equipes para a 

cobertura do evento, como o UOL (Figura 11), Globo Esporte, Terra, iG e R7, só 

comparáveis ao que as tevês costumavam enviar aos mundiais na era pré internet:  

Vários estudos recentes mostram que jogos de futebol são os eventos, por 

excelência, das múltiplas telas. As pessoas assistem aos jogos pela tevê e 

comentam a partida nas redes sociais pelos celulares e tablets. De olho 

nessas mudanças, vários sites grandes já mudaram suas páginas e as 

tornaram fáceis de usar em qualquer dispositivo
59

. 
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Figura 10: Anúncio de página dupla publicado na revista Veja, edição 2373, de 14/05/2014, p.2-3.  

Fonte: Disponível: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 30/09/2014. 

 

 

 

Figura 11: Tabela interativa da Copa do Mundo FIFA 2014 no UOL. Fonte: Disponível em: 

http://copadomundo.uol.com.br/tabela-da-copa/. Acessado em: 02/10/2014. 

 

Ao fim e ao cabo, de acordo com a FIFA, tudo correu bem na organização da 

Copa do Mundo, no Brasil, apesar de um ano inteiro de intensas críticas e da 

decepção dos brasileiros pela “derrota acachapante”
60

 da seleção brasileira para a 

Alemanha. Em reunião na sede da entidade, em Zurich, um mês depois do final da 

Copa, a FIFA deu nota 9,25 para o evento, nota melhor, inclusive, do que a que foi 

dada para a organização da Copa do Mundo FIFA de 2010, na África do Sul 
61

. Mas 

para a FIFA, não podia ser diferente: o faturamento com a Copa do Mundo no Brasil 

bateu todas as espectativas mais otimistas. A entidade faturou U$ 4,5 bilhões, U$ 1 

bilhão a mais do que o esperado com a ‘maior de todas as Copas’, como ficou 

conhecido o torneio no Brasil.
62

 .  
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http://brasileconomico.ig.com.br/vida-e-estilo/esporte-clube/2014-06-10/fifa-fatura-mais-de-us-45-bi-com-copa-do-mundo.html
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1.3. Bens culturais, comunicação de massa e publicidade no Brasil  

 

As décadas de 1960 e de 1970 se definem pela concretização de uma 

“segunda revolução industrial”, nos termos de Ortiz (2001b, p.200), que consolidou 

um mercado de bens materiais e impulsionou a criação de um mercado de bens 

culturais no Brasil. O sociólogo afirma, ainda, que grande parte do desenvolvimento 

e da consolidação deste mercado se deve às transformações estruturais pelas quais 

passou a sociedade brasileira ao longo do período referente ao governo militar, 

especialmente no que diz respeito à reorganização da economia, que teria 

contribuído para inserção do país no processo de internacionalização do capital, que 

consolidou a prática do ‘capitalismo tardio’ no Brasil. Afirma o autor:  

Em termos culturais essa reorientação econômica traz consequências 

imediatas, pois, paralelamente ao crescimento do parque industrial e do 

mercado interno de bens materiais, fortalece-se o parque industrial de 

produção de cultura e o mercado de bens culturais (ORTIZ, 2001b, p.114). 

 

Ortiz chama a atenção para o fato de que apesar de paralelos, o 

desenvolvimento dos mercados de bens de consumo e de bens culturais se diferencia 

pela dimensão simbólica que envolve os produtos da cultura. Por motivos óbvios de 

controle ideológico, o Estado no regime militar se comportou de maneira 

diferenciada quando diante da produção de bens culturais: ao mesmo tempo em que 

reprimia qualquer manifestação artística contrária ao regime, o Estado contribuía 

para o fortalecimento do mercado cultural ao garantir, por meio de órgãos oficiais e 

pelo desenvolvimento tecnológico em telecomunicações, uma intensa produção 

cultural no período. Neste sentido, segundo o autor, historicamente se percebe a 

importância dada pelo governo militar de atuar junto às esferas culturais, inclusive 

com a criação de entidades oficiais. “O movimento cultural pós-64 se caracteriza por 

duas vertentes que não são excludentes”, afirma Ortiz. Se por um lado há a repressão 

ideológica e política, “por outro, é o momento da história brasileira onde mais são 

produzidos e difundidos os bens culturais” (2001a, p.114).  
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Sobre este aspecto, Lattman-Weltman (2003, p.130) afirma que a articulação 

entre governo e o empresariado contribuiu diretamente para alterações no mercado 

midiático, especialmente no que diz respeito à inserção dos meios no cotidiano da 

população. Principalmente a televisão, enquanto um novo meio eletrônico, teria 

sabido aproveitar a expansão de consumo de bens materiais a partir da década de 

1950, no Brasil. Segundo o autor, as emissoras souberam se reorganizar 

internamente e crescer, não só como meio de comunicação de massa, mas como 

mídia com ganhos crescentes em publicidade, diante de outros meios, tais como 

revistas ilustradas, o jornal e o rádio.  

Tanto Ortiz (2001a) quanto Lattman-Weltman (2003) vinculam a expansão 

da TV enquanto veículo de comunicação massiva aos interesses do governo na 

constituição de um forte sistema de comunicação de base nacional. De acordo com 

Lattman-Weltman, em especial a Rede Globo soube se beneficiar das novas 

condições de desenvolvimento do mercado de TV ao aproveitar os investimentos em 

infraestrutura feitos pelo regime militar.   

Ortiz chama a atenção para o interesse mútuo a propósito da questão da 

integração nacional: o governo, por pretender uma “unificação política das 

consciências” e os empresários, ao vislumbrar a formação de um mercado 

publicitário e de consumo de mídia nacional. Em especial, a partir da criação da 

Empresa Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL), em 1965, houve o início 

de uma fase de modernização na área de telecomunicações que se segue à associação 

do país ao sistema internacional de satélites (INTELSAT); a criação, em 1967, do 

Ministério de Comunicações; e a inauguração, em 1968, de um sistema de 

transmissão de dados por microondas que permitiu a interligação de todo o território 

nacional, exceto para a região da Amazônia, o que só ocorreu em 1970. A integração 

do Brasil, neste sentido, foi alcançada pela presença da TV em praticamente todo o 

território nacional. Afirma Ortiz: 

Construiu-se então, toda uma estrutura telecomunicativa, cuja extensão 

seria nacional. A televisão, assim como a telefonia, ganharia nesse 

momento, um grande impulso. Por meio de concessões, concedidas pelo 

Estado autoritário, o desenvolvimento das comunicações se fez acoplado ao 
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controle político. Em 1970, significadamente durante a Copa do Mundo, 

seria inaugurada a transmissão em cadeia nacional; em 1972 surgiria a 

televisão em cores. Pela primeira vez, diferentes partes do país puderam 

ser articuladas entre si, os programas tendo agora a capacidade de 

integrar o público ao mercado consumidor (2001b, p.201). 

Na esteira desse crescimento, grandes conglomerados da comunicação de 

massa se consolidam, tais como a Editora Abril e o grupo da Rede Globo (hoje 

Infoglobo), com o jornal, as emissoras de rádio e a TV. Segundo Lattman-Weltman 

(2003, p.134), a presença de aparelhos de TV nas residências brasileiras evoluiu de 

9,5%, em 1960 para 73%, em 1980. Em 1982, os sinais da principal rede de TV do 

país, a Rede Globo, atingiam cerca de 99% do mercado nacional. Ortiz comenta 

sobre esses números afirmando que “o hábito de assistir televisão se consolida 

definitivamente, e se dissemina por todas as classes sociais”, (2001, p.130). 

Mas não foi só a televisão que se aproveitou dos avanços da tecnologia para 

melhorar suas capacidades enquanto mídia. Ainda de acordo com o Lattman-

Weltman (Ibidem), no período militar também aconteceu uma importante alteração 

no universo das revistas que, mesmo levando-se em consideração o alto índice de 

analfabetismo (39,7% em 1960
63

), movimentou o mercado - de 104 milhões de 

exemplares, em 1960, para 500 milhões, em 1985
64

 –, o que aponta para uma 

expansão do consumo de bens culturais.  

Com a modernização do parque gráfico, com novas técnicas de impressão, 

amplo uso da cor e da fotografia a partir da década de 1950, somada à decadência 

dos grandes títulos ilustrados, houve a ascensão de novas revistas informativas, no 

estilo das norte-americanas Time e Newsweek. Em 1968, a Editora Abril lançou a 

revista Veja e em 1976, a Editora Três lançou a IstoÉ. Ao longo das décadas 

seguintes, a Veja desenvolveu-se e, segundo Lattman-Weltman (2003), representou 

“o setor de vanguarda na divulgação do noticiário político de maior impacto”. Ainda 

de acordo com o autor, o novo formato midiático deu certo justamente porque, 

diferentemente das grandes revistas como Manchete e O Cruzeiro, não competia 

diretamente com a TV. Pelo contrário, a complementava ao oferecer uma análise 

                                            
63

 Segundo o IBGE apud RIDENTI, 2014, p.234. 
64

 ORTIZ, 2001, p.202 
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interpretativa dos acontecimentos com uma profundidade crítica que os veículos 

audiovisuais não podiam imitar, além de oferecer, também, um poder de síntese que 

os jornais só eventualmente teriam em suas matérias e, assim mesmo, sem igual 

capacidade de foco. O autor afirma, ainda: 

Desse modo, se à nova feição predominantemente urbana assumida pelo 

país no período coube uma nova demanda – ou a oportunidade de 

marketing – por uma informação simultaneamente sintética e abrangente, 

foram revistas como Veja que melhor souberam supri-la (LATTMAN-

WELTMAN, 2003, p.138).  

Outro elemento fundamental para o crescimento e consolidação da revista 

Veja foi a política de assinaturas de abrangência nacional que garante até hoje (a 

despeito de mudanças editoriais realizadas nos últimos anos), grandes números de 

circulação. E com relação à Editora Abril em especial, Ortiz (2001b) afirma que 

empresa soube aproveitar as alterações no mercado editorial ao oferecer diferentes 

títulos para públicos especializados.   

Como uma pista sobre as condições do mercado de bens culturais e os meios, 

em articulação com o desenvolvimento tecnológico em telecomunicações no Brasil, 

é possível citar a comunicação publicitária da Embratel por ocasião da Copa do 

Mundo FIFA de 1982, veiculada na revista Veja, em 9 de junho de 1982. O anúncio 

de página dupla (Figura 12) descreve como a Embratel, “seguindo as diretrizes do 

Governo”, realizou um extenso planejamento e colocou em campo engenheiros, 

técnicos, equipamento, antenas e satélites para levar as transmissões da Copa do 

Mundo ao vivo para todo o Brasil: “com isso, regiões longínquas, como o extremo 

norte do país, vão se ligar ao resto do mundo, incorporando uma nova realidade a 

suas vidas. Muito diferente de 1970, quando para se ter notícia da campanha no 

México era preciso esperar pela chegada do velho Catalina”, afirma o texto, fazendo 

referência ao material gravado que vinha do México de avião, alguns dias depois dos 

jogos, para ser veiculado pela mídia local. 
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Figura 12:Anúncio de página dupla veiculado na revista Veja, edição 718, de 09/06/1982, p.120-121.  

Fonte: Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em 30/06/2013 

 

A hegemonia da Rede Globo na década de 1980 é, segundo Lattman-

Weltman, resultado da consolidação hegemônica da televisão no mercado de 

comunicação na década anterior. Afirma o autor:  

...foi justamente na década de 1970 que, ao mesmo tempo, a televisão 

consolidou sua hegemonia no mercado de comunicação e, dentro do 

segmento, a Rede Globo firmou sua posição privilegiada, estabelecendo 

com suas técnicas de gestão e de produção o ‘padrão de qualidade’ 

imperativo para uma ‘indústria cultural’ que se autonomeava então 

(LATTMAN-WELTMAN , 2003, p.136). 

Ainda sobre a indústria cultural deste período, de acordo com RIDENTI 

(2014) várias instituições públicas de apoio à cultura, tais como, a Embrafilme, a 

FUNARTE, o Serviço Nacional do Teatro e o Conselho Federal de Cultura 

ganharam destaque. “Estabeleceu-se uma indústria cultural televisiva, fonográfica, 

editorial, publicitária e assim por diante. Os prêmios internacionais recebidos por 

agências de publicidade brasileiras atestariam a crescente sofisticação do mercado 

local (Idem, p.243)”.  E afirma ainda:  

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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A sociedade brasileira foi ganhando nova feição, e os segmentos 

intelectualizados que combatiam a ditadura, aos poucos, adaptaram-se à 

nova ordem, em diferentes modulações. Criou-se até um nicho de mercado 

para produtores culturais críticos, alguns deles seletivamente censurados, 

de todo ou em parte. Universidades, agências de publicidade, imprensa 

escrita, emissoras de rádio e de televisão, empresas públicas e privadas 

passaram a oferecer oportunidades a profissionais qualificados, entre os 

quais aqueles que se consideravam de oposição (RIDENTI, Idem, p.244).  

Este crescimento da produção, da difusão e do consumo de bens culturais em 

especial durante os anos de chumbo, fazem parte, de certa forma, do milagre 

econômico vivido pelo país nos primeiros anos da década de 1970. Como já citado, 

com a implementação de grandes empresas estatais de infraestrutura, houve o 

surgimento de uma nova classe média funcional e de profissionais liberais ligadas ao 

‘milagre’ fortemente consumidora, tanto de bens materiais quanto culturais. Singer 

levanta a hipótese de que sem as condições econômicas de rápido desenvolvimento 

vividas pelo país neste período, possivelmente a oposição ao governo, luta armada 

inclusive, teria tido maior apoio da população. Afirma o autor: 

É certo que houve tentativas de luta armada desde 1965, mas jamais 

alcançando as dimensões de uma guerra civil. Os grupos que recorreram 

às armas quase não tiveram apoio popular, o que poderia ter sido 

diferentes se a economia continuasse em recessão. Se a hipótese estiver 

correta, o ‘milagre’ ajudou a isolar os grupos que pegaram em armas e 

ofereceu à proposta de endurecimento do regime, condições 

socioeconômicas de exercer certa hegemonia entre 1968 e 1974 (SINGER, 

2014, p.199). 

Sobre esta época, em resumo, Ortiz afirma que:  

O que caracteriza a situação cultural nos anos 1960 e 1970 é o volume e a 

dimensão do mercado de bens culturais. Se até a década de 1950 as 

produções eram restritas, e atingiam um número reduzido de pessoas, hoje 

elas tendem a ser cada vez mais diferenciadas e cobrem uma massa 

consumidora. Durante o período que estamos considerando [de 1960 a 

1980] ocorre uma formidável expansão, a nível de produção (sic), de 

distribuição e de consumo de cultura; é nesta fase que se consolidam os 

grandes conglomerados que controlam os meios de comunicação e da 

cultura de  massa (2001a, p.121) 

No entanto, de acordo com Schiller (apud ORTIZ, 2001, p.130), a 

comunicação segue o capital e “o capital se relaciona intrinsecamente com a 

publicidade”. Neste sentido, seria impossível pensar o advento de uma indústria 

cultural no Brasil sem considerar o avanço da publicidade no país.  Como será visto 
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na análise dos anúncios referente ao objeto desta pesquisa, no caso brasileiro, o 

crescimento do mercado publicitário passa, necessariamente, pelo Estado, visto ser o 

governo federal um dos maiores anunciantes das décadas do regime militar, apesar 

da crescente presença de marcas internacionais em operação no Brasil.  

Segundo Ortiz, de 1964 a 1976, o investimento em propaganda cresce de 152 

milhões de Cruzeiros para 12,6 bilhões de Cruzeiros, correspondente a 1,28 % do 

PIB nacional do período
65

. Arruda (2001 apud ORTIZ, 2001, p.131)
66

 afirma que a 

publicidade brasileira entre 1970 e 1974, exatamente durante o período de 

crescimento do ‘milagre’ econômico, dá um salto expressivo e se consolida, em 

1974, como sétimo mercado de propaganda no mundo, superando países como a 

Itália, Holanda e Austrália.  

Outro dado interessante é o quadro de participação percentual dos veículos 

de comunicação (apud ORTIZ, 2001, p.131) no investimento publicitário ao longo 

de duas décadas: de 1962 a 1982
67

.  

Tabela 1: quadro de participação percentual dos veículos de comunicação de 1962 a 

1982 

Ano %TV %Revista %Rádio %Jornal %Outros 

1962 24,7 27,1 23,6 18,1 6,5 

1972 46,1 16,3 9,4 21,8 6,4 

1982 61,2 12,9 8,0 14,7 3,2 

 

Em 1962 o investimento publicitário era equilibradamente dividido entre TV, 

revista e rádio, com certa vantagem para as revistas. Segundo dados do Instituto 

                                            
65

 Se pensarmos em relação ao PIB nacional de 2013 (R$ 4,8 trilhões), 1,28% seria correspondente a 

R$ 61,44 bilhões. Em 2013, os investimentos totais em propaganda no país foram de R$ 112,6 

bilhões. Disponível em http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=21&cid=187810 . Acessado 

em 05/09/2014. 
66

 ARRUDA, Maria Arminda. A embalagem do sistema. Dissertação de Mestrado, FFLCH, USP, 

1978.  
67

 Fonte: Meio e Mensagem e Grupo de Mídia apud ORTIZ, 2001, p.132. 

http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=21&cid=187810
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Marplan, 78% da população pesquisada em São Paulo era formada por leitores do 

meio; no Rio de Janeiro, 77% dos pesquisados liam revistas e em Belo Horizonte, o 

número era de 71%. Ainda sobre o consumo de revistas, da população pesquisada 

nas três cidades, na faixa etária de 14 e 19 anos, 90%, em média, eram leitores do 

meio (BRONSZTEIN e OLIVEIRA, 2013, p.82).  

Sobre a televisão, Bronsztein e Oliveira (Ibidem) comentam que somente em 

1962 aparelhos de televisão mais sofisticados começaram a ser vendidos no Brasil. 

O mercado se dividia basicamente entre a TV Record, em São Paulo, e a TV Tupi, 

no Rio de Janeiro. Mas nesse ano, Roberto Marinho conseguiu a concessão para a 

implantação da TV Globo, no Rio de Janeiro e assinou um acordo com o grupo 

norte-americano Time-Life para investir na emissora. A TV Globo só foi lançada três 

anos depois, alterando completamente o mercado de comunicação no país, como 

mostram os números na tabela 1. 

Em 1972, os investimentos publicitários migraram para a TV e 

especialmente o rádio sentiu o baque. Segundo Ortiz, a exploração comercial deste 

meio teve que se adaptar a novos fatores de mercado e caminhou para uma 

especialização das emissoras, com ênfase na segmentação por público e na formação 

de redes.  Entre os meios impressos, o jornal ganhou mercado em detrimento das 

revistas. No caso dos jornais, Lattman-Weltman afirma que o meio soube se 

reestruturar a partir das reformas feitas, tanto na redação quanto na forma gráfica do 

jornal, mesmo tendo sido um veículo de comunicação fortemente censurado pelo 

regime militar. Ainda segundo o autor:  

Se por um lado, avançou a concentração no segmento com a extinção de 

títulos históricos, por outro lado, multiplicaram-se as novas editorias e 

cadernos, dando aos veículos ‘sobreviventes’ uma ampla pluralidade 

editorial e a possibilidade de atingir, com um mesmo jornal, públicos cada 

vez mais diversos (LATTMAN-WELTMAN, 2003, p.137). 

 

Em 1982, como todo ano de Copa do Mundo e eleições, houve um 

incremento no investimento publicitário, em especial em televisão que se consolidou 

como veículo dos maiores aportes financeiros do setor. De acordo com Bronsztein e 
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Oliveira (2013, p.196), os meios de comunicação mais consumidos eram a TV e o 

rádio tanto em São Paulo quanto no Rio e também em Salvador, com médias de 94% 

e 87%, respectivamente, por veículo. Sobre o perfil da audiência, ponderando as 

classes sociais, a televisão tinha alta penetração em todas, com médias de 97% nas 

classes A, B e C, 94% na classe D e 54% na classe E, nas mesmas cidades.  A 

revista também era um meio de comunicação com percentuais consideráveis, muitas 

vezes empatados com os do jornal, como no caso de São Paulo e Salvador. No Rio 

de Janeiro, 57% da população entrevistada se dizia leitora de revista.  

 

Figura 13: Anúncio de página simples veiculado no revista Veja, edição 719, de 16/06/1982, p.52.  

Fonte: Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx.  Acessado em: 18/06/2013. 

Outro fator que favoreceu a consolidação da TV foi o lançamento do 

primeiro vídeo cassete fabricado no Brasil, pela Sharp, com 10 anos de atraso com 

relação aos EUA. A tecnologia de gravação de imagem (videotape) já existia desde 

1960 e foi fundamental para o desenvolvimento técnico da televisão, que deixou de 

ser ao vivo e passou a ter diferentes atrações previamente gravadas na programação. 

A Sharp soube aproveitar a oportunidade da Copa do Mundo e lançou seu 

videocassete durante o torneio com uma campanha com foco na seleção brasileira 

(Figura 13). Após o término da Copa e com a vitória da Itália, a Sharp publicou um 

anúncio (que será analisado em detalhe mais adiante, no próximo capítulo) com um 

approach mais informativo com foco no arquivamento das imagens e, dessa forma, 

certa preservação da memória.  Segundo Bronsztein e Oliveira:  
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Era o começo da prática de produzir seu próprio conteúdo e de selecionar 

aquilo que se deseja assistir ao gravar o programa televisivo, comprar ou 

alugar fitas. Após ter explodido no resto do mundo, tal prática começar a 

acostumar os brasileiros a ter conteúdo sob demanda – o que vinte anos 

depois ia se tornar tão comum (2013, p.193). 

 No caso específico da revista Veja, suas páginas também foram ocupadas 

com propagandas de cias. aéreas, com voos promocionais (“Ônibus Noturno 

Aéreo”) para a Zona Franca de Manaus onde os vídeos eram fabricados, além de 

anúncios de lojas que vendiam o produto e também fitas de vídeo para gravação. 

Em resumo, o vídeo cassete se apresentou com uma nova tecnologia que 

movimentou o mercado de comunicação, no que diz respeito ao caráter técnico, o 

mercado de consumo doméstico de comunicação e de bens culturais e, a reboque, a 

comunicação publicitária.  

Ainda no quesito tecnologia de uso caseiro, os microcomputadores, à venda 

nos EUA desde 1976, foram lançados no Brasil em 1980, com o modelo D-8000, 

pela Dismac, uma empresa de capital nacional. O primeiro micro brasileiro tinha 

32K de memória e custava em 1982, Cr$ 390 mil, equivalente a U$ 2 mil na época 

(GEHRINGER, cap.3).  

             Além disso, em 1980, a DARPA – Defense Advanced Research Projects 

Agency, resolveu não limitar os protocolos TCP/IP como segredos militares 

possibilitando a todos os interessados o acesso gratuito à ‘rede’, a partir do padrão 

da Ethernet, tecnologia voltada para as redes locais (BRONSZTEIN e OLIVEIRA, 

2013, p.181). Era a internet começando a entrar no dia a dia das empresas que 

perceberam a microinformática como a tendência do final de século para os 

negócios e a vida cotidiana.  

 A década de 1990 foi o período do boom da internet nos EUA, quando 

Timothy John Berners Lee desenvolveu a World Wide Web (www), que 

possibilitava a apresentação de informação com conteúdos multimídia, os 

hipertextos. Desta forma, uma página da web podia veicular qualquer tipo de 

arquivo de texto ou de imagem, de vídeo ou de áudio. Segundo URRY (2007, 

p.161), esta invenção possibilitou ao usuário pular de link em link sem prestar a 
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atenção a fronteiras, língua, assunto ou tema. Essa nova linguagem e arquitetura de 

informação teriam iniciado, desta forma, uma surpreendente variedade de novos 

projetos, serviços e sociabilidades. Especialmente a partir da criação do protocolo 

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) que garantia o envio de dados 

criptografados pela web, houve o crescente interesse mundial pela nova ferramenta. 

No Brasil, em 1998, a internet fazia parte do dia a dia dos consumidores, mas 

ainda de uma maneira pouco eficiente. Nesta época o acesso à internet era discado, 

isto é, analógico, e dividia com a telefonia fixa a mesma rede de conexão. Problemas 

na infraestrutura de telecomunicações no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro (a 

Telerj, ou Telemar Rio, depois da privatização, era considerada, na época, a pior 

operadora do país), atrapalhou bastante a instalação e a oferta de internet em alguns 

estados. De qualquer forma, o mercado estava aquecido e grandes portais de 

notícias, entretenimento e informação entraram em operação no país, como o já 

citado UOL, mas também grandes conglomerados globais, como a AOL e a 

Starmedia, começaram suas atividades no Brasil:  

 

A oferta de conteúdo era enorme e aumentava a cada ano a partir de 1992. 

Foi na década de 90 que começaram a surgir grandes portais, como AOL e 

Yahoo, salas de bate-papo e mensageiros instantâneos, como o ICQ e o 

IRC, os serviços de e-mail gratuitos, como o Hotmail, e, claro, sites de 

busca, como Google [que entrou no ar em setembro de 1998] e o Cadê 

[buscador brasileiro que entrou o em operação em setembro de 1995]
68

.  

 

 

 Em 2014, o mercado de mídia sofre alterações no que diz respeito à verba 

destinada aos meios, muito em função do crescimento da internet no Brasil. Segundo 

dados do Ibope Media, em 2013, o Brasil tinha 105 milhões de internautas, 

colocando o país na 5º posição de país mais conectado do mundo. De acordo com a 

Fecomércio-RJ/Ipsos, o percentual de brasileiros conectados à internet aumentou 

aproximadamente 20% entre 2007 e 2011. Ainda de acordo com a pesquisa, 60% da 

população brasileira acessam a internet com frequência. No grupo, 86% se conectam 

                                            
68

 Disponível em: http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/04/internet-completa-44-anos-

relembre-historia-da-web.html . Acessado em: 10/10/2014. 

http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/04/internet-completa-44-anos-relembre-historia-da-web.html
http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/04/internet-completa-44-anos-relembre-historia-da-web.html
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de casa e 24% também no trabalho. Entre os internautas, 56% pertencem à classe 

AB e a faixa etária predominante entre os usuários é de 25 a 34 anos (27%)
69

. 

Como já citado, A Copa do Mundo FIFA no Brasil foi a Copa da ‘segunda 

tela’. Anunciantes de tecnologia mobile, como a Samsung – patrocinadora oficial da 

seleção brasileira - fizeram campanhas para divulgação de seus aparelhos, que 

permitiam uma boa visualização do jogo na ‘pequena tela’ (Figura 14).  As 

tecnologias digitais agregaram, em um mesmo dispositivo, a individualização do 

consumo de informação e a mobilidade deste consumo.    

 

 

Figura 14: Anúncio de página dupla veiculado na revista Veja, edição 2378, de 18/06/2014, p.46-47.  

Fonte: Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx.  Acessado em: 14/10/2014. 

 

 

O fenômeno do consumo de informação multiscreen foi mensurado pela 

pesquisa  AdReation LatAm, da Millward Brown. De acordo com a jornalista 

Cristina De Luca, do IDGNow70:  

Em países como Argentina, Colômbia, Brasil e México, o consumidor 

multiscreen gasta em média cerca de 2,7 horas em seus smartphones e 

menos de uma hora em um tablet. O tempo gasto em laptops fica em 

segundo lugar nestes países, com o consumidor dispendendo pouco mais de 

duas horas por dia, em média, neste dispositivo. A televisão, considerada 

como um dos eletroeletrônicos mais populares da América Latina, ocupa 

                                            
69

 Disponível em: http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2014/05/brasil-recebeu-

58-do-investimento-em-publicidade-da-al-diz-ibope.html . Acessado em: 10/10/2014. 
70

 Disponível em: http://idgnow.com.br/blog/circuito/2014/09/30/brasileiros-passam-oito-horas-por-

dia-usando-varias-telas/ . Acessado em: 10/10/2014. 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2014/05/brasil-recebeu-58-do-investimento-em-publicidade-da-al-diz-ibope.html
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2014/05/brasil-recebeu-58-do-investimento-em-publicidade-da-al-diz-ibope.html
http://idgnow.com.br/blog/circuito/2014/09/30/brasileiros-passam-oito-horas-por-dia-usando-varias-telas/
http://idgnow.com.br/blog/circuito/2014/09/30/brasileiros-passam-oito-horas-por-dia-usando-varias-telas/
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apenas o terceiro lugar, com pouco menos de duas horas a cada dia. Em 

comparação com a média global, os consumidores latino-americanos 

permanecem 10% a mais em seus smartphones e gastam um tempo 13% 

maior em seus laptops. 

 

    

Sobre a publicidade feitas pelas marcas, o estudo AdReaction também revela 

quais telas têm maior impacto sobre os consumidores no que se refere às mensagens 

publicitárias na América Latina. Segundo a pesquisa, a televisão mantém o seu 

poder: mensagens de marca transmitidas através deste canal alcançam favorabilidade 

de 47%, resultado ligeiramente superior à média global de 41%. “A favorabilidade 

para anúncios em smartphones alcança o segundo lugar, com 33%. Os anúncios em 

tablets possuem a menor taxa de favorabilidade entre os latino-americanos, com a 

média de 24%”, afirma De Luca. Sobre este aspecto, James Galpin, chefe de mídia e 

soluções digitais para a América Latina, da Millward Brown (apud DE LUCA, 

Ibidem) comenta que:  

 

Os dados do estudo AdReaction revelam como o uso múltiplo é uma parte 

importante do cotidiano dos consumidores na América Latina, destacando 

as muitas oportunidades que daí decorrem para as marcas que precisam 

passar mensagens consistentes em várias telas, levando em conta 

comportamentos diversos e diferentes momentos de cada dia.  

 

 

Ainda segundo a jornalista, os dados do estudo revelam uma nova prática no 

consumo de mídia e informação, denominado ‘empilhamento’, que se refere ao uso 

multiscreen, mas com conteúdos diversos não relacionados entre si. “As marcas 

precisam ser consistentes e criativas ao mesmo tempo para garantir que suas 

mensagens funcionem de acordo com os comportamentos multiscreen, 

especialmente visto que o ‘empilhamento’ tornou-se uma tendência proeminente”, 

completa GALPIN.  

As marcas patrocinadoras da Copa do Mundo FIFA no Brasil, como a Coca-

Cola, souberam muito bem aproveitar os fenômenos tanto mulitscreen quanto do 

‘empilhamento’ ao desenvolver peças para os variados meios, como no exemplo da 

campanha do Tour da Taça, desenvolvida pela WMcCann: cena do comercial para 

TV (Figura 15); site (Figura 16); banner digital (Figura 17). 
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Figuras 15, 16 e 17 : Coca-Cola.  

Fonte: As imagens das peças da Coca-Cola foram cedidas pela W/ McCann, com autorização do 

anunciante para uso exclusivo nesta tese. 

 

 

Com foi verificado neste capítulo, ao longo dos 32 anos que separam as 

Copas do Mundo FIFA na Espanha e no Brasil, aconteceram muitas alterações de 

cenário tanto no aspecto midiático, no sentido do formato e suporte dos meios e da 

tecnologia desenvolvida, quanto no mercado publicitário strito sensu, no que diz 

respeito ao seu escopo – do local para o global – além das questões da natureza do 

discurso das marcas e da divisão de verbas entre meios.  



 

 

94 
 

No caso desta investigação, a revista Veja
71

 se coloca como a principal opção 

como fonte por ser, ainda hoje, referência de mídia impressa no país, quando as 

marcas pretendem uma veiculação nacional de seus produtos. A despeito das 

mudanças editoriais pelas quais a revista passou nos últimos anos, os números de 

circulação auferidos pelo IVC - Instituo Verificador de Circulação, indicam a Veja 

como a revista de maior circulação nacional, com distribuição de 700 mil 

exemplares a mais do que a segunda revista do ranking, a revista Época (tabela 2) 
72

. 

Esta liderança de mercado é importante para a investigação a partir do momento em 

que o objeto de estudo é publicidade. Além disso, a presença da revista nas bancas 

de maneira tão consolidada e por tanto tempo, permitiu uma análise comparada entre 

os períodos de investigação, como uma ‘linha do tempo’ pertinente aos propósitos 

da pesquisa.  

 

 

No que se refere à Copa do Mundo de Futebol, a FIFA foi bem sucedida em 

suas intenções de globalização do evento e transformou o torneio, se não no mais 

importante, em um dos mais importantes eventos esportivo do mundo, com 

audiências que chegam a números equivalentes à metade da população do planeta e 

faturamento acima de U$ 4 bilhões. 

                                            
71

 Para esta pesquisa foram utilizados o acervo de revista Veja da Biblioteca Mario Henrique 

Simonsen, da FGV RJ, especialmente os números de 1982 e 1998, além do acervo digital da revista 

disponibilizado na internet pela Editora Abril, no endereço 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx.  
72

 Disponível em: http://jornalggn.com.br/noticia/os-numeros-de-circulacao-das-revistas-semanais-

entre-outubro-e-marco . Acessado em: 04/11/2014 

Tabela 2: dados de circulação de revistas. Fonte: IVC – Instituto Verificador de Circulação 

 

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
http://jornalggn.com.br/noticia/os-numeros-de-circulacao-das-revistas-semanais-entre-outubro-e-marco
http://jornalggn.com.br/noticia/os-numeros-de-circulacao-das-revistas-semanais-entre-outubro-e-marco
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De maneira geral, as mudanças de cenário foram potencializadas pelo 

desenvolvimento e impacto da velocidade da técnica na natureza dos meios, no 

comportamento dos consumidores e, consequentemente, nos produtos e marcas 

desenvolvidas para atender a novas demandas do mercado em movimento. E para a 

pesquisa em referência, feita a partir do enfoque da hermenêutica de profundidade, 

toda essa circulação e movimento global de pessoas, ideias, imagens, informação e 

mercadoria que caracterizam uma cultura da mobilidade, em face às mudanças no 

contexto sócio-histórico, justificam a escolha do recorte temporal e dos períodos 

específicos para a seleção os anúncios, assim como, a própria metodologia de 

interpretação, como será relatado nos capítulos seguintes.  
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CÃPI TULO 2 - 1982  
 

O ano do começo do ‘resto de nossas vidas’: a abertura política em 

meio à globalização dos mercados 
 

 

O ano de 1982 marca o começo da redemocratização do país após 18 anos da 

ditadura militar. Mas, não obstante a “vitória da abertura”
73

 e a ida de 58 milhões de 

brasileiros às urnas, a economia do país estava marcada por dificuldades resultantes 

das crises internacionais e do recrudescimento da recessão mundial que afetaram 

diretamente a economia nacional.  

 

Figura 18: Capa da revista Veja. “A dura hora de pagar. Enquanto o Banco do Brasil em Nova York 

se debate com problemas de caixa, o Brasil acerta os ponteiros com o FMI”. Matéria publicada na 

revista Veja, edição 745. 15/12/1982. p.136. Fonte: Disponível em 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em 30/06/2013. 

 

                                            
73

 “O grande vitorioso. Nos palanques houve mais cantores que candidatos, mas a festa da campanha 

consagrou a abertura patrocinada por Figueiredo”. Matéria publicada na revista Veja, edição 741. 

17/11/1982. p.36. Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 

30/06/2013. 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Desta forma, no Brasil, mesmo após um esforço do governo Geisel de 

fomentar a capacitação tecnológica do país em importantes áreas, como informática, 

e de impulsionar o processo de industrialização nacional no sentido da 

autossuficiência em insumos básicos e em energia, o governo do presidente 

Figueiredo, no posto desde 1979, sofreu as consequências da falência do modelo de 

nacionalismo de fins aplicado ao desenvolvimento industrial, com perda das 

conquistas econômicas até então alcançadas (Visentini, 2013) .  

Em consequência, logo após as eleições, e em meio a uma inflação de 100% 

ao ano e dívidas de 88 bilhões de dólares, Figueiredo renegociou com o FMI e 

conseguiu mais investimentos no país. No entanto, mesmo assim, terminou o ano 

“no sufoco”, como pontua a matéria de capa da edição 745, de 15 de dezembro, da 

revista Veja (Figura 18). 

No cenário externo, a Guerra nas Malvinas, entre a Argentina e a Inglaterra, 

no primeiro semestre, e a crise mexicana com a estatização dos bancos, no segundo 

semestre, para citarmos somente países latino-americanos, fizeram de 1982 um ano 

difícil e foram, de acordo com matéria publicada na revista, parte constituinte das 

causas e dos efeitos de uma “das maiores crises econômicas desde a Grande 

Depressão dos anos 30” 
74

. Os contornos globais da crise com reflexos tanto nos 

países do Primeiro Mundo quanto nos países em desenvolvimento fizeram da década 

de 1980, no Brasil, ser conhecida como ‘a década perdida’ (GEHRINGER, 2014, 

cap.3). É nesse cenário desequilibrado econômica, política, cultural e socialmente, 

no Brasil e no exterior, que a pesquisa começa.  

O presente capítulo é divido em três partes, em um padrão que também deve 

ser seguido pelos próximos capítulos: sob a perspectiva de interpretação das formas 

simbólicas a partir da análise dos contextos, as duas primeiras partes do capítulo 

serão dedicadas ao momento sócio-histórico do começo da década de 1980.  Desta 

forma, na primeira parte a emergência de uma cultura da mobilidade será analisada 

                                            
74

 “Uma nau à deriva”, Matéria publicada na revista Veja, edição 747. 24/12/1982. p.142. Disponível 

em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em 30/06/2013. 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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por meio do Paradigma das Novas Mobilidades (URRY, 2007), que trata das 

relações sociais pelo ponto de vista do intenso movimento das pessoas, dos objetos, 

de informações e de imagens. Como dito anteriormente, esta pesquisa de tese deu 

especial atenção ao movimento dos objetos, do qual a publicidade faz parte, e à 

cultura material que empodera o indivíduo e oferece suporte valioso e a cada dia 

mais imprescindível, no que diz respeito à sua experiência de vida cotidiana.  

O segundo item será a propósito do contexto sócio-histórico nacional que 

será tratado em articulação com o contexto externo global, cujas forças e alterações 

de cenário implicaram também mudanças internas, mesmo que tenham sido com 

formatos e com resultados diferenciados. É importante deixar claro que as questões 

da década de 1980, no Brasil, são fruto de políticas econômicas implementadas nos 

anos de 1960 e 1970 pelos governos militares (1964 a 1985) e que, portanto, não 

escaparam de serem tratadas ao longo do capítulo.   

No último item será feita a análise formal dos anúncios selecionados, 

conforme metodologia já explicitada no capítulo anterior. 

 

 

2.1. Modernização e movimento: o mundo da circulação e o paradigma das 

novas mobilidades 

 

A ligação entre o fenômeno da mobilidade e a atividade publicitária data do 

século XIX, especialmente a partir do advento da urbanização das cidades 

modernas. Segundo Sant’anna (1998), a primeira agência a entrar em operação no 

Brasil foi a Eclética Publicidade, fundada em 1914, em São Paulo. No entanto, na 

Inglaterra, de acordo com Willians (2011), com o crescimento da atividade 

jornalística a partir dos anos 1690, já era possível observar o crescente número de 

anúncios classificados nos jornais Londrinos.  

A onipresença da técnica aplicada aos transportes e a comunicação cria uma 

mobilidade aliada à velocidade que até então não fazia parte do cotidiano. A forma 



 

 

99 
 

pela qual a tecnologia afeta a fruição do sujeito com seu ambiente, segundo Simmel 

([1903]2005)
75

, mudou de forma radical a maneira pela qual os indivíduos 

experimentavam suas relações com o tempo e com o espaço que não mais 

simplesmente habitavam, mas onde circulavam. A ‘intensificação da vida nervosa’ 

foi, para o autor, a origem da uma nova condição psicológica do indivíduo resultante 

dos estímulos que a urbe oferecia: a velocidade com que diferentes fragmentos de 

situações, cenas, pessoas e lugares se desmaterializam diante do citadino “exige 

menos consciência do que a rápida concentração de imagens em mudança” 

(SIMMEL, 2005). Neste sentido, para uma melhor integração e circulação no novo 

espaço urbano, foi necessário que o sujeito moderno se adaptasse a uma dupla 

condição de mobilidade: a da cidade, que se movia por meio da tecnologia e 

velocidade dos transportes; e a própria do sujeito, ao tornar-se, física e 

psicologicamente, móvel. 

Em razão da riqueza e da diversidade dos estímulos contínuos da metrópole, 

aos citadinos restou desenvolver uma atitude de reserva e de insensibilidade. Sem 

esta ‘casca’, o citadino não aguentaria a exagerada experiência de viver e de fazer 

parte da multidão e de seu incessante movimento. A pessoa urbana seria, portanto, 

reservada, nos termos de Simmel, blasé (2005). Uma atitude blasé seria uma nova 

configuração física e sensorial que faria do indivíduo moderno incapaz de reagir às 

novas sensações com energia apropriada. Segundo o autor: 

A incapacidade, que assim se origina, de reagir aos novos estímulos com 

uma energia que lhes seja adequada é precisamente aquele caráter blasé, 

que na verdade se vê em todo filho da cidade grande, em comparação com 

as crianças de meios mais tranquilos e com menos variações (SIMMEL, 

Idem). 

 

                                            
75

 SIMMEL, Georg. As grandes cidades e a vida do espírito (1903). Mana vol.11 no.2 Rio de 

Janeiro Oct. 2005 Disponível em  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

93132005000200010. Acessado em 23/02/2010. Obs: este texto também pode ser encontrado com o 

nome “A metrópole e a vida mental”.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132005000200010
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132005000200010
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Em linha com Simmel, Benjamin (1999 apud CRONIN, 2003, p.3)
76

 afirma 

que o sujeito moderno transita em um novo cenário urbano constituído “pelo 

advento de novas mobilidades que deram à vida um novo ritmo e um novo tempo”, 

os quais o filósofo alemão percebia no ritmo, no movimento e na velocidade do 

tráfego, mas também no ciclo da moda e na temporalidade das novas maneiras de se 

reportar o cotidiano: o jornal de circulação diária, a fotografia e suas imagens da rua 

e o cinema.  

Simultaneamente, a indiferença e o ‘ir sendo levado pela multidão’ fizeram 

com que a vida na metrópole estimulasse o desenvolvimento de uma alta 

subjetividade, no sentido de exaltar a diferença individual no meio do todo. Neste 

sentido, para Urry (2003, p.23, tradução nossa), a vida na cidade, sua pressa, 

velocidade e fragmentação geram, por um lado, um poderoso sistema objetivo em 

parte preocupado com a manutenção das regras e formalidades das relações à 

distância; assim como, por outro lado, faz surgir um variado leque de subjetividades 

individuais, em uma perversa combinação, nas palavras do autor, entre a 

sistematização da vida e a personalização do indivíduo na modernidade.  

Um bom exemplo de um produto da época e que retrata as condições deste 

momento é o filme “Berlim: sinfonia de uma grande cidade” 
77

, de 1927. Dirigido 

por Walter Ruttman, o filme documenta o movimento de um dia em Berlim, uma 

cidade que, nos anos 20, já era afetada pelos fluxos e pelas mobilidades no cotidiano 

dos indivíduos.  No entanto, mais do que somente mostrar o movimento, as cenas 

revelam o impacto da técnica dos transportes e de comunicação nas relações sociais 

e de trabalho na vida cotidiana. Claramente se percebem no filme as consequências 

do que Simmel (2005) tratou em seu texto sobre a passagem da vida anímica das 

cidades pequenas, com relações pautadas no sentimento, para a vida intelectual das 

cidades grandes, fundamentada no esfacelamento das conexões, no dinheiro e no 

mercado.  

                                            
76

 BENJAMIN. W. Illuminations. London: Pilmoco, 1999, apud CRONIN. Anne. Mobility and 

market research: outdoor advertising and the commercial ontology of the city. Disponível em 

http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/papers/cronin-mobility.pdf . Acessado em 20/07/2009.  
77

 O mesmo filme também pode ser encontrado com o título “Berlim: sinfonia da metrópole”. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=d8RdM4OuSoI . Acessado em: 20/10/2014.  

http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/papers/cronin-mobility.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d8RdM4OuSoI
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De acordo com Urry (2007), o momento cujas relações sociais do indivíduo 

na experiência cotidiana sofrem intervenções diretas de novos aparatos tecnológicos 

é também o momento no qual a mobilidade se impõe como ‘paradigma’ para uma 

análise complexa das relações sociais e de poder. Segundo o autor, citando Simmel, 

os fluxos (em inglês flux e não flow) representam tensão, lutas e conflitos, em uma 

dialética entre tecnologia e vida social ou ainda, em uma complexa interseção entre 

mobilidades e imobilidades, que abrem o caminho para novas condições de vida 

social na contemporaneidade.  

Foi no sentido de pensar a vida social a partir do movimento, que Urry, e 

seus colaboradores, propuseram um Paradigma das Novas Mobilidades por meio do 

qual as Ciências Sociais tornar-se-iam ‘movement-driven’. Segundo o autor:  

O Paradigma das Mobilidades cria uma nova ‘Ciências Sociais’ que é 

produto de novas teorias e metodologias, questões e soluções. O 

Paradigma das Mobilidades permite que o mundo social seja teorizado a 

partir de uma série de ideologias, infraestruturas e práticas políticas, 

econômicas e sociais que envolvem, implicam ou cerceiam variados tipos 

de movimento de pessoas, ideias, informação e/ou objetos. [...] 

especialmente no novo século no qual a mobilidade é um tema central 

(URRY, 2007, p.18, tradução nossa).  

 

 Este ‘mobilty turn’ das Ciências Sociais
78

 enfatiza o fato de que as mais 

variadas entidades sociais, de uma pequena casa até grandes corporações, 

pressupõem diferentes formas de movimento, real e/ou potencial. Pensar o mundo a 

partir das mobilidades proporciona ao pesquisador a possibilidade de articular as 

diversas formas de viagem, de transporte e de comunicação com as variadas 

maneiras como a vida social, econômica e política é organizada e vivenciada à 

distância e no interior de diferentes condições espaço-temporais (URRY, 2007, p. 6, 

tradução nossa).   

                                            
78

 Um dos mais importantes Centros de Pesquisa de Mobilidades, o CeMoRe (Center for Mobilities 

Research), do Departamento de Sociologia da Lancaster University, foi pioneiro em posicionar as 

mobilidades no cerne de pesquisas que articulam a vida social, política e econômica com as práticas 

de mobilidade das pessoas, bens, imagens e informação, tanto global quanto localmente. Para saber 

mais sobre o CeMoRe e as instituições e entidades parceiras, além de publicações na área:   

http://www.lancaster.ac.uk/fass/centres/cemore/.  

http://www.lancaster.ac.uk/fass/centres/cemore/
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Ainda segundo o autor, todas as sociedades lidam com a distância e o fazem 

por meio de diferentes processos, dependentes entre si, que incluem variados 

discursos sobre o movimento. Esses processos são derivados de cinco tipos de 

mobilidades pelas quais a vida social é organizada à distância. As mobilidades já 

foram citadas no capítulo sobre metodologia, mas vale aqui relembrá-las: 

- corporeal travel: referente ao deslocamento de pessoas a trabalho, a lazer, pelo 

prazer de viajar, de encontrar a família, ou ainda como consequência de escape, 

migrações ou diásporas.  

- Imaginative travel: referente à circulação de imagens de lugares, de pessoas, de 

produtos e marcas disseminadas pelas mídias globais. 

- Virtual travel: referente ao movimento realizado em tempo real, por meio das 

tecnologias como a internet, e que possibilitam ultrapassar as distâncias geográficas 

e sociais entre indivíduos. 

- Communicative travel: referente à comunicação feita através da circulação de 

milhares de mensagens enviadas via celular, torpedos, emails, fax, telefones, cartas, 

entre outros dispositivos. 

- e o movimento de objetos (movement of objects), dos produtores para os 

consumidores, passando pelo varejo, e ainda o dar e receber presentes e souvenires. 

 Segundo Urry (2007, p.12), cada mobilidade pressupõe um sistema, ou 

variados sistemas interligados, que pretendem faz possível o movimento de forma 

previsível e sem riscos.  

Os sistemas tornam possível o movimento: eles proporcionam ‘espaços de 

antecipação’ no qual a jornada pode ser feita, a mensagem pode ser 

veiculada e o objeto pode circular. Os sistemas permitem uma repetição 

previsível e relativamente sem riscos do movimento em questão. No mundo 

contemporâneo, os sistemas incluem emissão de tickets [aéreos], 

suprimento de petróleo, segurança, protocolos, websites, transferência 

monetária, turismo, controle aéreo de tráfego, código de barras, pontes, 

tabela de horários, vigilância e outros (Ibidem, tradução nossa).  
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A história desses sistemas é a mesma história, segundo o autor, de como o 

mundo natural foi dominado e assegurado em todos os seus processos. “Para que as 

pessoas possam mover-se e, de sua parte, mover objetos, textos, dinheiro, imagem, 

água, é preciso estabelecer como a natureza será subjugada”, afirma Urry (Idem, 

p.15). Ainda segundo o autor, no mundo moderno houve intensa participação do 

homem na natureza, expressa na crescente produção de extensivos sistemas de 

circulação que possuem importância significativa tanto nos processos da mobilidade 

em si, quanto na criação de novos discursos sobre as novas mobilidades.   

Especialmente nas sociedades contemporâneas, de acordo com Caletrio 

(2013, tradução nossa), a casualidade e a eficácia das relações sociais são cada vez 

menos dependentes da proximidade, em razão das novas maneiras de lidar e de 

interagir com o mundo tecnológico que ultrapassam os limites da ação humana.  

Estes conjuntos – ou híbridos – de pessoas e máquinas são interconectados no tempo 

e no espaço de forma múltipla e complexa, e não evoluem de maneira linear. Neste 

sentido, afirma Caletrio, o Paradigma das Novas Mobilidades notadamente enfatiza 

a importância do ‘mundo sócio material’ e realça as relações entre a ação humana e 

os objetos que formam os ‘híbridos’ citados. A ideia de Urry, à qual Caletrio chama 

atenção, é a de que a vida nunca foi puramente humana. Segundo Urry, evocando 

Marx, a experiência de humanidade não pode ser vivida sem a interdependência do 

sujeito com seu mundo material. Os objetos empoderam o ser humano ou, nas 

palavras do autor, “o poder dos humanos é sempre aumentado pelo variado mundo 

material das roupas, das ferramentas, dos objetos, dos caminhos, dos edifícios, etc.” 

(URRY, 2007, p.45, tradução nossa).  

Uma possibilidade de diálogo interessante sobre a importância dos objetos na 

vida cotidiana pode ser aqui evocada, a partir de Miller (2013, cap.2), quando o 

autor formula sua Teoria de Objetificação: “nosso uso e nossa identificação com a 

cultura material oferecem uma capacidade de ampliar tanto quanto de cercear nossa 

humanidade [...] As coisas fazem as pessoas tanto quanto as pessoas fazem as 

coisas” (Idem, cap.2). De acordo com o autor (Ibidem), todo o sistema de coisas, 

com sua ordem interna, faz de nós as pessoas que somos. Sua Teoria de 

Objetificação, cujo principal ponto é a noção de que, em última análise, não há 
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separação entre os sujeitos e os objetos, parte da afirmação de Marx de que a 

humanidade começa com a própria natureza, por ser a matéria prima com base na 

qual toda a vida é criada. Sobre este aspecto, para Marx (apud MILLER, Ibidem), a 

evolução social consistiria em nossa capacidade crescente de criar, a partir da 

natureza, um mundo de artefatos por meio de nossa força de trabalho. “O objeto do 

trabalho é a objetificação da espécie e vida do homem: pois o homem se reproduz 

não só intelectualmente, em sua consciência, mas ativa e realmente, e pode, 

portanto, contemplar-se em um mundo que ele criou” (MARX, apud MILLER, 

Ibidem). Neste sentido, fazemos coisas porque elas nos ampliam potencialmente 

como pessoas e as fazemos por meio do trabalho. De acordo com Barbosa, Portilho 

e Veloso (2009, p.11-12), Miller segue a perspectiva marxista ao argumentar que: 

...os objetos - e, portanto, a cultura material – são tão significativos na vida 

social precisamente porque estabelecemos com eles tal dialética 

[subjetivação e objetivação], segundo a qual nós, sujeitos humanos, 

produzimos um mundo material à nossa volta, mas esse mundo material, 

por sua vez, nos produz enquanto sujeitos sociais, mediando nossas 

relações tanto com o mundo quanto com os nossos semelhantes. 

Assim como Miller, Urry (2007, p.50) afirma que a vida social é 

fundamentalmente heterogênea e sua heterogeneidade é constituída por uma série de 

objetos – como já mencionado, incluindo a natureza e a tecnologia - que movem ou 

bloqueiam o movimento de outros objetos, pessoas e mercadorias. Segundo o autor, 

sujeitos e objetos estão/são agrupados e reagrupados em diferentes arranjos, nas 

mais diversas condições espaço-temporais.  Estas duas entidades combinadas 

produzem e experimentam as práticas sociais no interior de uma mobilidade 

descontínua, cujo próprio movimento pode oferecer fluidez ou resistência para 

outros objetos, pessoas e mercadorias.   

Urry (2007) também evoca Marx para reafirmar a importância da cultura 

material e dos objetos na vida do ser humano. Para Urry (2007, p.45, tradução 

nossa), citando Marx 
79

, a força da vida estaria contida nos objetos que estão ready-

to-hand, isto é, disponíveis para que os indivíduos possam utilizá-los no alcance de 

seus objetivos de vida.  O que o Paradigma das Novas Mobilidades enfatiza, 
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segundo o autor, é que a força de cada objeto reside exatamente nesta ‘parceria’ 

entre objeto e sujeito e seu meio ambiente, que irá, em conjunto, oferecer uma série 

de diferentes affordances que permitem ou pressupõem a mobilidade e o movimento 

de diferentes formas.   

Para Santaella (2012, p.56) o conceito de affordance, primeiramente cunhado 

por Gibson (1986)
80

, é difícil de ser traduzido por dizer respeito a “uma variedade de 

maneiras para tirar vantagem daquilo que o ambiente tem a oferecer”  (do verbo to 

afford, em inglês), ao sujeito. Segundo a autora:  

As affordances não são qualidades fenomênicas nem mentais. Também não 

são qualidades físicas. Elas não são intrínsecas, independentes e absolutas, 

mas sim fatos ecológicos pertencentes às funções do ambiente relacionadas 

ao animal. São, portanto, recíprocas a eles. Embora recíprocas, elas não 

são subjetivas ou contingentes aos humores e necessidades do animal. 

Existem como oportunidades, quer o animal se disponha a fazer uso delas 

ou não. Elas se apresentam como um potencial para a interação do animal 

com o ambiente. É o animal que age, mas assim o faz por meio da 

utilização de uma affordance, que, por seu turno, está indissociavelmente 

ligada ao animal (2012, p.57).  

 

  Ainda de acordo com Santaella (Ibidem), Gibson (1986), em seus escritos 

sobre a ecologia da percepção, coloca muita ênfase no modo como o conceito de 

affordance mina a dicotomia entre objetivo e subjetivo. Para o autor, ambiente e 

animal, ou objeto e mente, seriam interdependentes e sua separação, inconcebível. 

Mais uma vez, aqui, é chamada a atenção para o fato de os objetos e de os sujeitos 

estabelecerem uma ‘parceria’ para aproveitarem, ou interagirem, da melhor forma 

possível com as condições de vida que o ambiente proporciona ou oferece. Neste 

sentido, affordance pode ser aqui traduzida como algo que carrega em si, em sua 

intangibilidade ou abstração, certo potencial de uso que reside na conjunção entre 

objeto, sujeito e ambiente (condição espaço-temporal).  

Desta forma, de acordo com Urry (2007, p.45, tradução nossa), os objetos 

podem ser classificados da seguinte forma: 

- quando são fixos [fixed] num lugar, como um hotel, por exemplo. 
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- quando estão temporariamente estacionados [temporarily stationary], como um 

carro na garagem. 

- quando são portáteis [portable], como um livro. 

- quando são ‘entrelaçados ao corpo’ [corporeally interwoven], como walkman ou 

um relógio. 

- quando são como próteses [prosthetic], como um marca-passo ou celular. 

- quando são constitutivos [constitutive] dos sistemas de mobilidade, como um carro 

ou avião. 

- ou quando fazem parte de um código [code] como uma planilha de horários de 

voos, por exemplo. 

Pensar os bens como objetos que possuem intrínsecos à sua existência o 

atributo da mobilidade, confere mudanças à maneira pela qual pensamos como a 

vida cotidianamente se organiza. Não somente porque deixa claro que o mundo 

sócio material contemporâneo é como um grande conglomerado de complexos e 

interdependentes sistemas em rede que suportam a vida em movimento, o que só 

fortalece a ideia da mobilidade como um paradigma na análise social, mas, também, 

porque esta classificação traz à tona uma enorme variação de possibilidades da 

ready-to-handness, ou da disponibilidade, e das affordances, mesmo que dizer, da 

potencialidade e da força de cada objeto, em relação ao ambiente e ao seu consumo 

e/ou seu uso pelos indivíduos. 

Neste ponto, é possível retornar a Miller (2013) e sua Teoria de 

Objetificação. Segundo o autor, todo e qualquer objeto possui a capacidade de 

marcar o ambiente, firmar identidades e determinar ações e comportamentos diante 

das situações que a vida impõe. A cultura material surge, então, por meio de uma 

presença constante, sólida e forte que constrói o cenário no interior do qual as 

sociabilidades se dão. Emolduram a existência de tal modo que o indivíduo não 

percebe sua presença, o que torna impossível escapar de seu afeto. Para Miller 

(2013), assim como para Urry (2007), a cultura material não se restringe a sua 

materialidade ou a sua tangibilidade. Segundo o autor: 
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Os objetos são importantes não porque sejam evidentes, mas justo 

contrário. Muitas vezes é precisamente porque não os vemos. Quanto 

menos tivermos a consciência deles, mais conseguem determinar nossas 

expectativas, estabelecendo o cenário e assegurando o comportamento 

apropriado, sem se submeter a questionamentos. Eles determinam o que 

ocorre à medida que estamos inconscientes da capacidade que têm de fazê-

lo (MILLER, cap.2).  

Ao pensar o objeto pela sua intangibilidade e imaterialidade, Miller lança 

mão da noção de ‘treco’ (stuff) que incluiria todo tipo de coisas, “corpos, streaming, 

vídeos, sonhos, cidades, sensações, derivativos, ideologias, paisagens, deteriorações, 

filosofias,”, inclusive, a nós mesmos. Trecos são ubíquos e problemáticos e:  

... funcionam porque são invisíveis e não mencionados, condição que em 

geral alcançam por serem familiares e tidos como dados. Tal perspectiva 

parece ser descrita de maneira apropriada como cultura material, pois 

implica que grande parte do que nos torna humanos existe não por meio da 

consciência ou do nosso corpo, mas como um ambiente exterior que nos 

habitua e incita (MILLER, 2013, cap.2).   

 

Em resumo, parece-me possível juntar a ideia de ‘treco’, de Miller, à ideia de 

‘híbridos’, de Urry. Ambos realçam as relações entre a ação humana e os objetos e 

reafirmam a noção de que não há oposição, vigente no senso comum, entre pessoa e 

coisa, animado e inanimado, sujeito e objeto.  

Como exemplo desta questão, é possível citar a maneira como os objetos 

com tecnologia mobile estariam transformando vários aspectos da vida cotidiana. 

Segundo Urry (2007, p.46, tradução nossa), especialmente o telefone celular tem 

feito da vida algo totalmente ao alcance da mão do indivíduo por carregar em um só 

dispositivo todas as informações pessoais e personalizadas, tais como, os endereços, 

os telefones, a agenda das atividades diárias, mensagens, fotos, e-mails, redes 

sociais, etc. Ter a vida ao alcance da mão (‘handy’) inaugura uma nova configuração 

do estar no mundo que é dependente, ela mesma, do seu ambiente lotado de 

informações, mensagem e de sentidos.  

Sobre este aspecto, a vida handy é a vida dos ‘híbridos’. Com este conjunto 

entre o homem e a máquina, a vida social, de trabalho ou em família, a educação ou 

a atuação política podem ser experimentadas com base em modos de presença ou de 
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ausência que dependem, em parte, de múltiplas tecnologias de viagem e de 

comunicação que movem objetos, pessoas, ideias e imagens através de diferentes 

distâncias e condições espaço-temporais. A questão que aqui se coloca, e ressaltada 

por Urry, é a que a partir dos intensos fluxos de mobilidades a vida tem sido 

construída e experimentada, grande parte, à distância ou durante o deslocamento, o 

que determina novas condições espaço-temporais, novas possibilidades de vida e de 

fruição do sujeito com seus grupos sociais e seus objetos de consumo.  

Na intersecção entre os sistemas e as mobilidades, e entre o indivíduo, seu 

mundo material e o empoderamento proporcionado pelos objetos/trecos, se coloca 

uma questão de grande interesse da pesquisa. A tese se baseia nas noções de ready-

to-handness (disponibilidade) e de affordance (potencialidade) dos bens e sugere 

que esta nova configuração de estar no mundo não se aplicaria, somente, a objetos 

que sejam feitos de tecnologia mobile e/ou para o movimento, como um telefone 

celular ou artigos de microinformática, que dão suporte e apoiam a vida à distância, 

móvel, em rede e de riscos dos indivíduos contemporâneos. Considerando que todos 

os objetos possuem ou fazem parte dos sistemas lógicos da mobilidade, a tese 

levanta a hipótese de que quaisquer objetos podem potencialmente servir à 

mobilidade por carregarem, em si, o potencial do movimento ou motilidade 

(motility), que tornarão, ou não, a vida do sujeito mais ou menos (i)móvel, em 

função de suas escolhas, estilo e projetos de vida.  

As questões entre mobilidade e motilidade serão tratadas com maior rigor no 

próximo capítulo, referente ao ano de 1998, visto que o desenvolvimento 

tecnológico e, especialmente, a microinformática, chega ao Brasil em 1995 e só a 

partir desta data começa a ser mais utilizada no dia-a-dia. Mas, ao considerar que, 

historicamente, os objetos empoderam o ser humano e que carregam em si a 

potência de movimento necessária para a vida na contemporaneidade, a tese destaca 

uma das cinco mobilidades propostas por Urry, a partir do Paradigma das Novas 

Mobilidades, que servirá como uma perspectiva teórica importante para a afirmação 

da hipótese do trabalho: o movimento dos objetos. Afirma Urry:  
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Objetos viajam curtas e longas distâncias; há objetos que permitem que as 

pessoas viajem formando híbridos complexos; há objetos que movem outros 

objetos; há objetos e pessoas que se movem juntos; há objetos que movem e 

que não permitem que pessoas se movam; há objetos que podem lembrar de 

um passado móvel/em movimento; e há objetos que têm um valor tão 

grande que pessoas viajam para vê-lo. Dessa forma, as ‘entidades’ 

combinadas para produzir e desempenhar as práticas sociais são altamente 

heterogêneas. Como eles são intermitentemente móveis, podem resistir ou 

proporcionar movimento de outras entidades com as quais eles são forte ou 

fracamente acoplados (2007, p.50, tradução nossa). 

 

A ideia de destacar o movimento dos objetos diz respeito ao entendimento de 

que, por estar vinculada diretamente às práticas de consumo, a publicidade é parte 

integrante e fundamental da circulação dos bens. Entre o produtor e o varejo, entre 

os domínios da produção e do consumo (ROCHA, 1985), há o momento no qual o 

produto ganha vida e torna- se algo desejável e passível de troca, nos termos de 

Appadurai (1986), torna-se commodity ou mercadoria. E essa transformação se dá 

pelo discurso da publicidade.  

Mas é importante ressaltar que Appadurai (1986) não limita sua teoria da 

vida social dos objetos à publicidade. Pelo contrário. Para o autor, todos os objetos, 

independentemente de fazerem parte de sociedades complexas ou não, capitalistas 

ou não, têm “vida social” a partir do momento em que seus significados são 

(re)configurados com base em contextos econômicos, políticos, sociais, culturais, 

religiosos da sociedade em questão, e modificados conforme vão desenhando suas 

trajetórias no tempo e no espaço. Portanto, é na sua trajetória social, na sua 

capacidade de mobilidade, que um bem sofre o processo de ‘mercadorização’ ou 

‘desmercadorização’, isto é, torna-se mercadoria ou deixa de sê-lo, com base em 

contextos socioculturais que acentuam seus significados e seu valor de troca.  

Segundo Appadurai (1986, cap.1, tradução nossa), “a situação da mercadoria na vida 

social das coisas é definida como a situação em que sua intercambialidade (passada, 

presente e futura) por alguma outra coisa é sua característica socialmente mais 

relevante”.  O autor chama a atenção para o fato de que a troca é fonte de 

valorização da mercadoria e não o contrário: “a troca não é um subproduto da 

valorização mútua dos objetos, mas sua fonte” (Ibidem, tradução nossa), afirma. Em 
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resumo, a mercadoria não possui um valor absoluto como resultado da demanda, 

mas a demanda com base numa troca real ou imaginária dota o objeto com valor.  

Nesse sentido, as trocas devem ser entendidas como práticas concebidas em 

diferentes tempos e lugares, de maneira que elas possam tomar formas variadas. A 

presença da ordem cultural é decisiva nas situações de troca e ultrapassa a 

prevalência do utilitarismo e da razão prática que domina as mercadorias pela ótica 

da administração e da economia. Appadurai (1986, cap.1) propõe uma nova direção 

neste ponto de vista que vincula à valorização dos objetos a certas condições sob as 

quais os objetos circulam, isto é, certos ‘regimes de valor’ inseridos no tempo e no 

espaço. Novamente aqui o autor enfatiza que o que valorizaria o objeto não é 

somente o que nos mostra as transações, atribuições ou motivações humanas, mas 

sua circulação, sua trajetória, sua biografia social. “Os objetos não são inertes e nem 

mudos. Eles comunicam por si só e contam sua própria história a partir de sua 

circulação” (APPADURAI, Idem, tradução nossa). Como já mencionado, é na 

mobilidade que reside o valor. 

Para compreender melhor o que os objetos nos dizem, assim como, seu 

significado histórico, é importante que esta trajetória seja acompanhada. A 

interpretação das transações e dos cálculos humanos que animam as coisas somente 

poderá ser analisada por meio do estudo das trajetórias cultural e comercial que 

mercadorizam o objeto. E, neste ponto, é possível retornar à questão da publicidade 

como parte do movimento dos objetos. 

Como mencionado, as relações do consumo, da publicidade e do movimento 

dos objetos tornaram-se mais relevantes desde a virada do século XIX para o século 

XX, mas foi neste último que a aquisição de bens ganhou novos significados que 

ultrapassaram seu caráter utilitário. Impactada por alterações radicais no cenário 

social, principalmente observadas em países desenvolvidos, a relação dos indivíduos 

com seu território foi alterada por certo afrouxamento das condições espaço-

temporais e dos limites que regulavam a afirmação de pertencimento, a partir de 

uma identificação coletiva fixada pela representação do Estado-Nação. Com isso, 

houve certa perda de poder das entidades macrossociais e, em contrapartida, houve o 

crescimento em importância dos estilos de vida e das práticas de consumo 
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individuais. Desta forma, o consumo de bens tornou-se prática de ancoramento e de 

identidade individual, mesmo quando o sujeito encontra-se em situação de potencial 

deslocamento.  

Por apresentarem significações ancoradas na cultura que vão além de suas 

características utilitárias e de seus valores comerciais, os bens passam a acompanhar 

as mudanças da sociedade e tornam-se repositórios de significados em trânsito 

porque validados pela prática humana e pelas ações cotidianas do indivíduo na 

sociedade. A qualidade móvel dos significados carregados pelos bens obedece, 

segundo McCracken (2003), a uma trajetória de transferência em dois tempos: do 

mundo culturalmente constituído para os bens de consumo e dos bens para o 

consumidor individual.  

No mundo globalizado a publicidade atua como uma “área de transferência”, 

nos termos de McCracken (Idem, p. 10), no interior da qual o produto ganha vida e 

passa a representar as relações humanas, simbólicas e sociais que caracterizam o 

consumo. Como uma área de transferência simbólica e como atividade que dá 

visibilidade ao consumo, a publicidade se estabelece como o ‘local’ no qual a 

cultura de referência, i.e., a cultura da mobilidade, é reafirmada.  

A produção de bens nesse momento aparece como uma maneira de 

materializar os valores sociais e os princípios culturais vigentes e as suas distinções. 

Dessa forma, na contemporaneidade, as motivações e as práticas de consumo 

tornam-se tradução de um projeto de vida que idealizado se realiza, ressignificado, 

nos objetos (BAUDRILLARD, 1970). Ainda segundo McCracken (2012), a 

publicidade ajuda a capturar antigos e novos significados culturais e os investe nos 

bens de consumo, no interior dos quais a cultura passa a estar acessível. Afirma o 

autor: “a publicidade serve como um dicionário que constantemente nos mantém 

informados dos novos significantes e significados do consumo [...] Nesse sentido, a 

publicidade oferece uma contribuição importante para o contexto do consumo” 

(Idem, p.177). Ao assumir esse papel, a publicidade torna-se a representação cultural 

de seu tempo e expressa em seu discurso as dinâmicas sociais compartilhadas por 

indivíduos que são, em última instância, um grupo de consumidores.  
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No cenário contemporâneo de uma sociedade móvel, em rede e de riscos não 

só a informação é mobilizada, mas os meios pelos quais ela circula são móveis, 

assim como o consumidor da informação. Ajustar estas três dimensões de 

mobilidade - a da informação, a dos meios e a do consumidor – se constitui no 

grande desafio das atividades da comunicação publicitária. Contudo, apoiada pela 

convergência das tecnologias digitais, a publicidade passa a encampar, na sua 

prática e discurso, a cultura da mobilidade ao considerar: 1) os consumidores estão 

em trânsito – transumers 
81

 ou consumidor-viajante; 2) os meios são móveis - 

internet e celulares, por exemplo, ou mesmo quando são fixos consideram a 

circulação das pessoas, como o mobiliário urbano, ou ainda, a migração dos jornais 

e das revistas para a internet; mas também porque, atualmente, 3) grande parte dos 

locais de consumo são locais de circulação, tais como aeroportos e estações de 

metrôs, além do consumo em lojas virtuais feito por meio dos dispositivos móveis.  

Em resumo, para além de seu objetivo comercial de divulgação e 

maximizado pela técnica, o discurso publicitário torna-se uma ferramenta que 

potencializa o movimento daquele para qual a mensagem foi direcionada, mas 

também do próprio bem a ser consumido, quando congrega em uma mesma ação as 

mobilidades propostas por Urry (2007, p.39, tradução nossa): a mobilidade física 

dos consumidores; a  mobilidade imaginativa dos signos; assim como, a mobilidade 

virtual das mensagens e das imagens. Mas, principalmente, a publicidade 

potencializa a demanda, o consumo e o movimento dos objetos quando faz circular 

seus discursos.  

Mesmo envolvido em um projeto político de reconstrução da nação e 

economicamente não possuindo uma presença forte no mercado internacional, o 

Brasil indiretamente vivenciou as crises externas internacionais do fim da Era de 

Ouro e do “breve século XX” (HOBSBAWM, 1995), que afetaram a economia 

global. E é exatamente esta diferença no momento sócio-histórico entre o Brasil e o 

mundo, e seus impactos na economia e na vida cotidiana do país, que será o foco do 

próximo item, a propósito do contexto sócio-histórico brasileiro da década de 1980.  
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2.2.  Brasil e o mercado global: abertura política em meio à globalização dos 

mercados 

 

No dia 4 de junho de 1982, às três horas da tarde, a transmissão televisiva 

chega ao sertão oeste da Bahia. Em uma operação chamada de “Operação Copa”, e 

com gastos de 1,4 bilhões de Cruzeiros, a Telebahia instalou 15 estações repetidoras 

ao longo de 600 quilômetros de extensão que, na ocasião, contemplavam 380 mil 

habitantes distribuídos por 15 municípios.  

Em depoimento à revista Veja
82

, Sebastião Alpha, então Presidente da 

Telebahia, afirmou que a televisão teria chegado ao interior para que o sertão 

pudesse assistir à Copa do Mundo. Em contraste com o atraso da região, que possuía 

como mais avançado instrumento de comunicação alto-falantes instalados nos postes 

da praça, o Brasil utilizou, pela primeira vez no mundo, o sistema americano vide-

plex que, em conjunto com painéis solares fabricados em São Paulo, tinha a 

capacidade de duplicar a transmissão de imagens em um único canal e, desta 

maneira, levar a televisão aos moradores da região além-Rio São Francisco.  

A matéria aponta ainda para a instalação da TV como promessa eleitoral do 

Prefeito de uma das cidades da região, assim como também comenta que outro 

Prefeito, mais precavido, havia instalado um aparelho televisor preto e branco na 

praça principal para que todos pudessem assistir à Copa, visto que a maioria da 

população local não teria condições financeiras de comprar uma TV. “Isto já é um 

luxo”, afirma o Prefeito, finalizando o texto. 

Esta pequena matéria que ocupa dois terços de página da revista, serve como 

exemplo do cenário que vigorava no Brasil de então: 32 anos após a primeira 

transmissão da TV Tupi, em São Paulo, e a menos de duas décadas para acabar o 

século XX, ainda existiam cidades sem acesso à TV no Brasil. Ao mesmo tempo, o 

texto comenta sobre todo um aparato tecnológico e de telecomunicação pesquisado e 
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desenvolvido nacionalmente em resultado de investimentos feitos na modernização 

do país pelo governo militar. 

 E ainda mais interessante é notar que a matéria divide o espaço com um 

anúncio do ‘novo Telefunken 20’ (Figura 18), aparelho de TV em cores cheio de 

novidades para a época: a imagem instantânea – “não perde tempo com o 

aquecimento. Ligou a imagem aparece”; a tecla VT – “converte seu televisor em um 

receiver de vídeo cassete”; e o controle remoto – “sistema infravermelho, o mais 

aperfeiçoado que existe”. Esta vizinhança nas páginas da revista só potencializa as 

diferenças entre as regiões sul e sudeste, principais locais de consumo e por isso, de 

circulação da revista enquanto mídia, e as regiões do norte e do nordeste do país, 

esta última citada no texto.  

  

Figura 18: Anúncio página simples+1/3 publicado na revista Veja, edição dição 718. 9 de junho de 

1982. página 107. Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 

19/8/2014. 

 

A referida matéria sobre a instalação de repetidoras de TV no sertão 

nordestino entre tantas outras sobre a guerra da Malvinas e/ou sobre a reforma 

constitucional publicadas na mesma edição, nos oferece um retrato do Brasil em 

1982 por meio de assuntos que são caros à pesquisa: se por um lado, há um esforço 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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de modernização por meio do desenvolvimento de tecnologia em telecomunicações, 

por outro, a matéria joga luz nas condições do cenário político e econômico e, 

indiretamente, sobre as desigualdades sociais, culturais e de consumo que eram parte 

do cenário nacional naquele momento. Estas dicotomias entre ditadura e 

modernização, entre desenvolvimento e atraso, entre o ‘fechado’ e o ‘aberto’ do 

regime militar, são parte constitutiva das transformações que aconteceram na 

sociedade brasileira pós 1964 e que reorganizaram o quadro social do país.  

A ruptura institucional deflagrada por militares no golpe político de março 

de 1964 no início contou com o apoio dos partidos ditos de direita, de setores da 

Igreja católica, do mundo empresarial mais conservador e de boa parte dos meios de 

comunicação
83

. Para o Brasil, que começava a descobrir sua identidade e sua 

posição de liderança como país do Terceiro Mundo, o golpe de 1964 realocava o 

país nos quadros da dominação americana em um cenário internacional no qual a 

polaridade ‘ocidente versus oriente’ era intensificada pelo contexto da Guerra Fria, 

que dominou o cenário internacional na segunda metade do “breve século XX”, 

como afirma Hobsbawm (1995, p.224).  Desta forma, o golpe foi imediatamente 

apoiado pelo governo americano e o Brasil voltava a alinhar-se com os Estados 

Unidos.  

Como demonstra a vasta literatura sobre o tema
84

, em continuidade à 

manutenção de o governo militar no poder, em janeiro de 1967 uma nova 

constituição foi promulgada. Simultaneamente à constituição, duas novas leis que, 

em conjunto, institucionalizam as medidas coercitivas do novo regime foram 

aprovadas e alteraram o cenário político, econômico e sociocultural da época: a Lei 

de Imprensa, que exigia que todos os meios de comunicação submetessem 

previamente seus conteúdos aos censores da ditadura, operando como um 

instrumento severo de punição à imprensa e aos jornalistas envolvidos na produção 
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de notícias; e a Lei de Segurança Nacional que, de acordo com Lopez e Mota, “de 

projeto mobilizador em torno da ‘nacionalidade’ tornou-se doutrina, agora com 

caráter autoritário e crescentemente desmobilizador” (2008, p.814).  

Para o Gal. Golbery do Couto e Silva, que estava à frente do projeto 

nacionalista, ‘bom nacionalismo’ era aquele que dialogava com a ideia do “Brasil 

Potência” que, após 1964, passou a ser chamado de “Brasil Potência Emergente”, 

em parceria com o empresariado de direita. Como parte do plano de 

desenvolvimento de uma ‘potência emergente’ houve a adoção da política de 

favorecer grandes empresas tanto nacionais quanto internacionais, com a liberação 

de impostos e oferta de crédito. Os incentivos fiscais e creditícios, segundo Singer 

(2014), tinham como objetivo a expansão de ramos industriais como a petroquímica, 

a siderurgia e o alumínio, e também o incremento em competitividade em ambos os 

mercados interno e externo. Ainda de acordo com Singer:  

O poder público patrocinava a formação de conglomerados com 

participação de capitais nacionais, estrangeiros e de sociedades de 

economia mista. A promoção aberta de concentração do capital era 

justificada pela necessidade de incorporar à economia brasileira avanços 

tecnológicos, o que só grandes empresas seriam capazes de realizar (Idem, 

p.189).  

Mas a entrada no mercado brasileiro de produtos e de empresas estrangeiras 

desagradou os direitistas da burguesia industrial nacional que dependiam do 

mercado interno ou que sofriam concorrência das empresas transacionais 

favorecidas pelo Governo; assim como, desagradou também o grupo militar 

denominado de ‘linha-dura’ que defendia uma política nacionalista e uma postura 

tanto política quanto econômica mais autossustentável (SINGER, 2014; LOPEZ e 

MOTA, 2008). A chegada do Gal. Arthur Costa e Silva à Presidência da República 

representou a vitória da pressão interna feita por esses dois grupos. Foi um período 

curto, de março de 1967 a agosto de 1969, mas foram dois anos bastante intensos no 

que diz respeito à economia e a política, tanto interna quanto externamente.  

No plano interno, Delfim Neto, à frente do Ministério da Fazenda, deflagrou 

a política de aceleração do crescimento que, em 1968, chegou a atingir 9,3% do PIB 

e coordenou o Programa Estratégico de Desenvolvimento do Governo com base no 
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qual estabeleceu o controle dos juros, atenuou o aperto financeiro e favoreceu os 

setores da indústria pesada e da energia. Segundo Visentini:  

[Nesse período] Consolidou-se o papel econômico do Estado, que além de 

orientar e coordenar no plano macroeconômico criava empresas estatais 

nos setores estratégicos, que não interessavam ao capital estrangeiro nem 

ao nacional privado. Curiosamente, o regime militar, que tinha como um 

dos seus objetivos reverter o estatismo inerente ao nacional-populismo 

acabou lançando mão dos mesmos métodos de maneira ainda mais radical 

(2013, p.65). 

 

Além disso, o governo desenvolveu um núcleo dirigente através da criação e 

revitalização de órgãos aparentemente técnicos, mas dotados de um poder de decisão 

estratégica. Ainda de acordo com Visentini (Ibidem), com o esvaziamento das 

funções dos partidos políticos, esses cargos técnicos tornaram-se o verdadeiro centro 

do poder, através da emergência de uma burocracia pública e privada inter-

relacionada, responsável pela mediação entre a base social do regime e a cúpula 

dirigente. Essa foi a época em que a gestão ou a construção de grandes iniciativas do 

Estado, como a Petrobras, hidrelétricas e rodovias, por exemplo, ficaram a cargo de 

administradores oriundos dos quartéis, tais como Mario Andreazza, César Cals e 

Shigeaki Ueky (LOPEZ e MOTA, 2008, p.811). No interior dessa burocracia, os 

militares passaram a exercer um controle ainda maior sobre a economia, com a 

tarefa de manter a estabilidade política. A fusão dos componentes político e 

econômico nas mãos dos militares gerou a concepção de que a “segurança e 

desenvolvimento eram componentes inseparáveis”.  

No plano externo, a ‘Era de Ouro’, como Hobsbawm (1995) denomina o 

período de 1950 a 1973, entrava em sua segunda década de crescente avanço 

econômico e de riqueza, principalmente nos países capitalistas desenvolvidos do 

norte, com os EUA liderando e servindo como modelo.  Ainda de acordo com 

Hobsbawm (1995, p.257), a “economia mundial crescia a uma taxa explosiva” e a 

produção mundial de manufaturas quadriplicou entre a década de 1950 e o início da 

década de 1970. Na mesma época, o comércio mundial de produtos manufaturados 

aumentou dez vezes. Para aproveitar o mercado aquecido, a diplomacia brasileira 

tentou ampliar e diversificar os mercados para produtos nacionais no cenário 
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internacional, além de esforçar-se pela atração de tecnologia e capital estrangeiros 

para serem aplicados no desenvolvimento nacional.    

Conforme mencionado na introdução desta tese, na esfera política, o ano de 

1968 foi repleto de manifestações contra o regime militar. Foi o ano em que eclodiu 

o movimento estudantil, que saiu às ruas em passeatas que mobilizaram milhares de 

cidadãos (não só no Brasil, mas nos EUA, no México, no Chile, na França e também 

em outros países da Europa). A Igreja passou também a manifestar-se abertamente 

contra a falta de liberdade no país, assim como reapareceram as greves operárias, 

especialmente em Contagem (MG) e Osasco (SP), dois centros da indústria nacional 

(LOPEZ e MOTA, 2008). No Congresso Nacional, o deputado Marcio Moreira 

Alves pregou o boicote às comemorações do Dia da Independência como forma de 

pressionar o governo e de chamar a atenção da sociedade civil para a situação 

política em que o país se encontrava. Nesse quadro de conflito, o presidente Costa e 

Silva baixou o AI-5, Ato Institucional que colocou o Congresso em recesso por 

tempo indeterminado, suspendeu os direitos políticos e civis constitucionais e deu ao 

presidente plenos poderes para intervir em estados e municípios, além de poder 

legislar por decreto.  

No que diz respeito à produção de bens culturais, de acordo com Ridenti 

(2014, p.241), até a edição do ato institucional AI-5, em 1968, houve a 

superpolitização da cultura, nos termos do autor, associada ao fechamento dos 

canais de representação política institucional. No entanto, ainda eram toleradas “com 

relativa liberdade” manifestações artísticas contestadoras ao regime. A partir da 

edição do AI-5, com a supressão dos direitos políticos e civis constitucionais, a 

censura, a repressão política e o cerceamento às liberdades democráticas entraram 

em campo alterando completamente o cenário cultural.  Mas segundo o autor, as 

manifestações culturais continuavam expressivas durante os anos 1970, mesmo 

vigiadas pelo regime, com intelectuais e artistas que se insurgiam abertamente 

contra a ditadura sendo punidos, não só com a censura aos seus trabalhos, mas com 

prisão, tortura e exílio e, em alguns casos, com morte. Sobre este aspecto, Ridenti 

afirma que: 
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Direta ou indiretamente, toda a cultura do período dialogava com a 

situação política do país, uma parte expressiva identificada com a 

resistência à ditadura, fosse mais afinada com as posições de esquerda 

organizada na clandestinidade, fosse mais autônoma, como os movimentos 

inspirados na contracultura, sem contar com a vasta produção cultural 

com vínculos políticos menos explícitos (Idem, p.242). 

 

Em 1969, com o falecimento do Presidente Costa e Silva uma Junta Militar 

composta por elementos da ‘linha-dura’ esteve no poder por dois meses. Nesse 

período, a Junta extinguiu o mandato do vice-presidente, baixou uma Lei de 

Segurança Nacional ainda mais rigorosa, introduziu a pena de morte e promoveu um 

novo expurgo nas Forças Armadas, afastando “elementos que ameaçavam a unidade 

da instituição”. Segundo Visentini, “tratou-se de golpe palaciano, cujos meandros 

não são ainda totalmente conhecidos” (2013, p.70), dando início aos “anos de 

chumbo”. Em substituição a Costa e Silva, os militares indicaram o Gal. Emílio 

Garrastazu Médici, não por acaso então chefe do SNI – Serviço Nacional de 

Informação, para a Presidência (1969-1974). Gal. Médici foi empossado no dia 30 

de outubro “por um congresso mutilado e recém-aberto” (Idem, p.71).  

Politicamente, o período do governo Médici é conhecido como “anos de 

chumbo” por ter combatido os grupos contrários à ditadura militar (jornalistas, 

intelectuais, professores, estudantes, enfim, membros da sociedade civil e, 

eventualmente, mesmo militares), por meio de prisões, tortura e mortes nos porões 

da ditadura. A repressão militar se apoiava nos plenos poderes concedidos ao 

governo pelo AI-5, instituído no final do ano anterior.  

Mas, apesar de o governo ter se tornado cada vez mais autoritário e fechado 

à participação da sociedade civil nos âmbitos tanto político quanto cultural, 

economicamente o governo soube aproveitar as mudanças em curso nos anos 1970, 

em especial o processo de globalização e de transnacionalização da economia, nos 

termos de Hobsbawm (1995), que se iniciava com negociações a propósito da 

liberação do comércio mundial entre os países que experimentavam a Era de Ouro 

nas suas economias. Sobre este aspecto, Singer afirma que a tradição brasileira era 

de proteger a indústria nacional criando obstáculos ao ‘livre-comércio’, isto é, “às 



 

 

120 
 

transações realizadas por empresas capitalistas com exclusiva finalidade do máximo 

de lucro privado” (SINGER, 2014, p.191). No entanto, apesar de o governo manter a 

tradição de fechar o Brasil para a entrada de produtos estrangeiros, questão só em 

parte resolvida a partir do governo Collor de Mello, os militares souberam 

aproveitar a oportunidade para fazer acordos com empresas europeias e americanas, 

no sentido de não só captar investimentos, mas também com o objetivo de se abrir 

para a transferência de tecnologia e para a possibilidade de participação em 

mercados externos fechados a empresas brasileiras, mas não a multinacionais.  

No caso do Brasil, é possível citar a prática do offshore
85

 – segundo 

Hobsbawm um dos três aspectos desta transnacionalização da economia e, a 

reboque, das empresas entre as décadas de 1960 e 1970 (1995, p. 273) - como 

exemplo do aproveitamento das oportunidades que os anos dourados da economia 

internacional proporcionavam a certos setores dos países do Terceiro Mundo. 

De acordo o autor, em um primeiro momento, a prática do offshore era feita 

porque as empresas buscavam a possibilidades de altas transações e ganhos 

financeiros, como na época dos ‘eurodólares’. Em um segundo momento, as 

empresas passaram a operar em vários países em uma expansão de suas atividades 

cuja principal função era “internalizar mercados ignorando as fronteiras nacionais, 

isto é, tornando-se independentes do Estado e seu território” (HOBSBAWM, 1995, 

p. 273). Com isso, as empresas tornaram-se transnacionais e se emanciparam da 

tradicional função do Estado-Nação de regular o mercado e a economia. 

 Os grandes fabricantes de produtos eletrônicos foram pioneiros e começaram 

a globalizar suas operações a partir de meados da década de 1960 com a linha de 

produção cruzando vários países, onde a empresa tivesse custos mais baixos, 

incluindo, neste caso, menos imposto a pagar. Algumas dessas empresas utilizavam 

das zonas extraterritoriais, chamadas ‘zonas francas’ que, segundo Hobsbawm 

(1995), eram situadas “em países pobres com mão de obra barata, sobretudo 

feminina e jovem” (Idem, p.275). Uma das primeiras a funcionar foi instalada no 

Brasil, em Manaus, e fabricava artigos têxteis, brinquedos, produtos de papel, 
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eletrônicos e relógios digitais para empresas americanas, japonesas e holandesas. 

Com relação à Zona Franca de Manaus, muito do que foi por lá produzido foi 

direcionado para o consumo doméstico.  Alguns produtos foram anunciados na 

revista Veja, edições pesquisadas de 1982 (Figura 19), e fizeram parte da 

investigação. Por esta razão, serão analisados no terceiro item deste capítulo. 

 

 

Figura 19: Anúncio de página simples veiculado na revista Veja, edição 719, de 16/06/1982, p. 163.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 15/10/2014. 

 

Neste ponto, é importante chamar a atenção para certa divergência entre a 

maneira como o governo militar se posiciona diante das questões políticas e 

econômicas e das questões da cultura. Uma postura totalmente fechada na esfera 

política em contrabalanço com uma postura econômica aberta a parcerias com 

empresas transnacionais que estavam em conformidade com o projeto nacional 

desenvolvimentista é traço importante do perfil governamental da época: ao mesmo 

tempo em que antidemocrático e repressivo com relação às diferentes manifestações 

sociopolíticas e culturais, o governo militar, sob certos aspectos, se destacou em 

estimular o desenvolvimento tecnológico e em modernizar a indústria de bens 

materiais e de bens culturais, mesmo que com forte controle sobre o conteúdo que 

estava sendo desenvolvido (ORTIZ, 2001a e RIDENTI, 2014).  

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Especificamente, no que diz respeito às telecomunicações, o governo militar 

criou um novo cenário baseado em novas tecnologias de produção, disseminação e 

consumo de cultura que, como afirma Ortiz (2001a), não teria sido possível sem 

uma reformulação na economia do período. “O golpe militar tem duplo sentido. Ele 

significa, primeiro, repressão, censura, tortura, desmantelamento das forças de 

oposição. Mas os militares foram também responsáveis pelo que diversos autores 

denominam modernização autoritária”, afirma o autor (2001b, p.200).  

Em linha com Ortiz, Ridenti (2014, p.242) comenta sobre todo um esforço 

modernizador nas áreas de comunicação e cultura com a atuação direta do Estado a 

partir do incentivo público ao desenvolvimento capitalista privado. O objetivo, neste 

caso, era difundir, via produção cultural, o ideal da integração construído a partir da 

política da Ideologia da Segurança Nacional que, conforme já foi comentado, 

constituiu o fundamento do pensamento militar em relação à sociedade.  

A ideia de integração político-ideológica nacional por meio do 

desenvolvimento técnico em telecomunicações acabou por criar um mercado 

consumidor de dimensão nacional de bastante interesse para os empresários da 

mídia e o mercado publicitário. Este cenário de integração foi também estimulado 

pelo crescimento da economia do período que, entre 1970 e 1973, cresceu em torno 

de 10% ao ano, em um fenômeno popularizado pelo regime como o “milagre 

brasileiro”. Os governos anteriores haviam criado uma estrutura e preparado o 

caminho para tal crescimento. No entanto, foi durante o governo Médici que se 

consolidou o tripé econômico que suportou o desenvolvimento econômico desse 

período. Afirma Visentini:  

As empresas estatais encarregavam-se da infraestrutura, da energia e das 

indústrias de bens de capital (aço, máquinas e ferramentas); as 

transacionais produziam os bens de consumo duráveis (automóveis e 

eletrodomésticos); e o capital privado nacional voltava-se para a produção 

de insumos (autopeças) e bens de consumo popular. A indústria 

automobilística tornou-se o setor mais dinâmico da economia, atingindo 

uma produção anual de um milhão de unidades. Longe de gerar rivalidade, 

o tripé estabelecia uma divisão de trabalho e uma vez que o crescimento 

era grande, havia lugar para todos (2013, p.71). 
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Sobre a indústria automobilística, Singer (2014, p.198) afirma que a 

produção de automóveis foi o ponto alto do ‘milagre’. A produção de carros e 

caminhões, que em 1964 não ultrapassava a casa das 200 mil unidades, chegou em 

1980 à invejável marca de 1,65 milhão de veículos produzidos. Hobsbawm (1995) 

comenta que da mesma maneira que o aumento da riqueza na sociedade ocidental 

pode ser medido pelo número da produção e aquisição de automóveis particulares no 

período, também o crescimento da economia no Terceiro Mundo podia ser medido 

pelo aumento no número de caminhões (Idem, p.259).  No caso dos automóveis, em 

três décadas o Brasil passou de importador a exportador sem deixar de movimentar 

o mercado interno, como é possível ver pelos anúncios de automóveis na revista 

Veja, durante o período da investigação. Muitos anúncios de motocicleta, de 

caminhões, tratores e carros confirmam a fala tanto de Singer quanto de Hobsbawm.  

Como exemplo, podemos citar o anúncio do ‘primeiro carro mundial’ 

vendido no Brasil, o Monza, da GM/Chevrolet (Figura 20). Com o título “uma nova 

relação entre o homem e a máquina”, o texto exalta a tecnologia inovadora do carro 

que o fazia diferente diante dos concorrentes. De fato, o Monza foi eleito pelas 

revistas especializadas como o ‘carro da década’ e também teria ficado conhecido 

pelo público como o ‘queridinho da classe média’ por ter um bom custo benefício 

para os compradores, apesar de aumentos nos preços dos automóveis acima de 

inflação do período
86

. 

                                            
86

 “Alta velocidade. Preços e custos sobem mais que a inflação”. Matéria publicada na revista Veja, 

edição 719, de 16/06/1982, p.118. Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . 

Acessado em: 09/09/2014. 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx


 

 

124 
 

 

Figura 20: Anúncio de página dupla veiculado na revista Veja, edição 719, de 16/06/1982, p.68-69. 

Fonte: Disponível em : http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 09/09/2014. 

 

No entanto, de acordo com Lopez e Mota (2008), este surto de crescimento 

só beneficiava 5% dos mais ricos da população que, em 1970, totalizavam 36% da 

renda nacional. Nessa época, a população era de aproximadamente 100 milhões, e 

metade da população ativa, perto de 27 milhões de pessoas, ganhava menos do que 

um salário mínimo. Apesar do arrocho salarial, uma nova classe média de técnicos e 

profissionais liberais, ligada ao ‘milagre’ e fortemente consumidora, foi criada com 

a implementação de grandes empresas estatais de infraestrutura. Assim os bens de 

consumo popular, como já citado, produzidos pela indústria nacional, cresceram 

abaixo da média, enquanto eletrodomésticos e automóveis sofisticados, produzidos 

pelas transnacionais que operavam no país, chegaram a crescer o dobro.  

Além da forte concentração de renda, também ocorreu grande concentração 

econômica, com foco no setor financeiro. A poupança espontânea da classe média e 

a compulsória dos trabalhadores (pelo FGTS, criado em 1967) incrementaram os 

recursos para investimentos, enquanto aplicações na bolsa de valores passaram a ser 

comuns para os ‘novos ricos’. Ainda segundo Lopez e Mota, o fenômeno do 

‘milagre’ deflagrou uma “impressionante euforia que duraria até 1976, com a 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx


 

 

125 
 

economia brasileira batendo todos os recordes de expansão” (Idem, p.834). De 

acordo com Barros87: 

Os efeitos do milagre se espalhariam pelos principais centros urbanos do 

país, especialmente do Sudeste e do Sul. O mercado foi invadido por toda 

sorte de produtos, de iogurtes a luxuosos modelos de eletrodomésticos e 

carros. Enormes supermercados e sofisticados shopping centers, 

verdadeiros ‘templos de consumo’ começaram a surgir com grande 

rapidez. As cidades agigantavam-se e ganharam contornos definitivos de 

metrópole. Viadutos e avenidas tomaram o lugar de pacatas ruas e 

residências (2008 apud LOPEZ e MOTA, 2008, p.836). 

 

 Vale comentar que foi manipulando habilmente os meios de comunicação 

que o governo gerenciou o ‘milagre brasileiro’, ao criar a imagem do “Brasil 

Potência Emergente” – o lema do Governo nessa época era ‘Brasil, ame-o ou deixe-

o’ - e capitalizando a vitória do Brasil na Copa de Mundo de 1970. Sobre este 

aspecto, e de acordo com Bronsztein e Oliveira (2013), em 1971, para sustentar a 

ideia do ‘milagre’, a propaganda oficial do governo mostrava o crescimento do 

consumo e os anúncios enfatizavam os centros comerciais, os shoppings e os 

supermercados. “Nesse ano, era notório o crescimentos dos consumidores que, 

outrora hesitantes, buscavam produtos que dessem suporte aos seus projetos. Esses 

produtos passaram a ser fonte de atributos pessoais desejáveis, como a juventude, a 

segurança e a beleza” (ROCHA, 2010 apud BRONSZTEIN e OLIVEIRA, 2013, 

p.129)
88

.  

A propósito da questão do incremento de consumo que marca fortemente a 

Era de Ouro nos países do Primeiro Mundo, especialmente nos EUA nas décadas de 

1950 e 1960, são, segundo Hobsbawm (1995), resultado da migração do modelo 

fordista de produção em série para outros tipos de produto, da construção de 

habitações à junk food. Afirma o autor:  

O que antes era um luxo tornou-se o padrão do conforto desejado, pelo 

menos nos países ricos: a geladeira, a lavadora de roupas automática, o 

                                            
87

 BARROS, Edgar Luiz de. Os Governos Militares. São Paulo: Contexto, 1991. p.59 apud LOPEZ 

e MOTA, 2008, p.836. 
88

 ROCHA, Maria Eduarda da Mota. A nova retórica do capital: a publicidade brasileira em 

tempos neoliberais. São Paulo: EDUSP, 2010 apud BRONSZTEIN e OLIVEIRA, 2013, p.129. 



 

 

126 
 

telefone [...] Em suma, era agora possível o cidadão médio desses países 

viver como só os muitos ricos tinham vivido no tempo de seus pais – a não 

ser, claro, pela mecanização que substituíra os criados pessoais 

(HOBSBAWM, 1995, p.259). 

Inclusive no que diz respeito às questões da mobilidade física, o autor afirma 

que foi também neste período que houve o incremento dos deslocamentos com 

viagens e com o turismo que, antes restritos a minorias, passaram a ser desfrutados 

pelo mercado de massa. Como exemplo, cita os números americanos de viagem à 

América Central ou ao Caribe: antes da 2ª. Guerra, menos de 150 mil americanos 

viajavam para esses destinos. Entre as décadas de 1950 e 1970, esse número passou 

para sete milhões de pessoas. Ainda de acordo com HOBSBAWM, o que teria dado 

suporte a esta extensão que o ‘surto econômico’ atingiu, foi a revolução tecnológica 

que não apenas proporcionou a melhora de produtos existentes, como foi a principal 

ferramenta para a criação de novos produtos, muitos ‘quase inimagináveis antes da 

guerra’. O autor cita a televisão, os discos de vinil, seguidos das fitas cassete, os 

compact disc, os relógios digitais, e a aplicação da tecnologia em eletrodomésticos e 

equipamentos de foto e vídeo, entre outros, como produtos que sem dúvida 

apresentaram inovação tecnológica para a época em que foram lançados (Idem, 

p.261).  

Um dos aspectos que interessa à pesquisa e que aparece claramente neste 

período de avanço tecnológico é o processo de miniaturização dos produtos, que nos 

leva à ideia de ‘portabilidade’. A possível portabilidade amplia imensamente o 

alcance do produto no mercado potencial de consumo por agregar novas 

possibilidades de consumo, como por exemplo, ouvir música fora de casa ou 

enquanto em movimento, como o Walkman da Sony (Figura 21), lançado no Brasil 

em junho de 1982, oferecia para seu público-alvo.  Conforme informa o texto: 

“revolucionário na portabilidade: acompanha todos os seus movimentos nas horas 

do lazer, no esporte ou no trabalho”.  
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Figura 21: Anúncio de página simples veiculado na revista Veja, edição 718, de 09/06/1982 p.163. 

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 10/10/2014.  

 

Sobre o Walkman, URRY (2007) afirma ser um dos primeiro aparelhos, ou 

máquinas móveis (“mobile machine”), que viajavam com o usuário. Usuário neste 

caso, no duplo sentido: de usá-lo como aparato e usá-lo como algo que se veste junto 

ao corpo (2007, p.171). Segundo Du Gay (apud URRY, Ibidem), o Walkman seria: 

...virtualmente uma extensão da pele [...] ele foi desenhado para o 

movimento – para mobilidade, para as pessoas que estão sempre 

aqui e ali, andando por aí. Ele é parte do equipamento que o 

‘nômade moderno’ precisa [...] ele é o testemunho do crescente 

valor que a cultura da modernidade tardia dá a mobilidade (DU 

GAY apud URRY, 2007, p.171, tradução nossa). 

Desta maneira, a revolução tecnológica entrou na consciência do consumidor 

em tal medida que a novidade se tornou o principal recurso de venda para tudo: o 

‘novo’ deixa de ser aquele que não era conhecido e passa a ser vendido como o 

‘revolucionário’ e a publicidade soube muito bem utilizar deste conceito, como será 

visto no momento da análise discursiva dos anúncios.  

Voltando à questão econômica, o ‘milagre’ brasileiro só foi possível, 

portanto, em função das condições do mercado internacional, especialmente nos 

EUA, às quais o Brasil estava fortemente ligado. Segundo Prado e Earp (2007), 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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entre 1961 e 1973 a economia norte-americana crescia a uma taxa média de 4,5% ao 

ano, e o Japão, a Alemanha e a Itália cresciam em torno de 9,4%, 4,3% e 4,9%, 

respectivamente. No entanto, afirmam os autores, desde o início da década, o déficit 

no balanço de pagamentos dos EUA vinha se tornando um sério problema para o 

equilíbrio das contas do país. A principal causa era o financiamento da política 

externa, como a guerra do Vietnã e a manutenção de um elevado número de forças 

militares na Europa e em outras partes do mundo. Mas também teriam contribuído 

para esse déficit os investimentos externos das empresas transacionais, inclusive no 

Brasil, e os empréstimos internacionais norte-americanos (Idem, p.217).  

A onda favorável de investimentos durou até 1973, ano em que se 

desencadeou a crise mundial do petróleo. Em consequência, a Guerra do Yom 

Kippur, os países árabes unidos na Opep (Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo) quadruplicaram o preço dessa matéria-prima no mercado internacional e 

decidiram pelo embargo do petróleo para as nações que apoiavam Israel 

(especialmente EUA e alguns países da Europa). O aumento do preço do petróleo no 

mercado mundial causou sério impacto no custo de vida das economias dependentes 

do petróleo, caso do Brasil. “Esses acontecimentos marcaram o fim do boom de 25 

anos do pós-guerra, que seria substituído por um longo período em que a economia 

mundial se manteve muito hostil ao crescimento de países em desenvolvimento, 

como o Brasil”, afirmam Prado e Earp (2003, p.234). 

Nesse sentido, de acordo com Visentini (2013), com o aumento vertiginoso 

do preço do petróleo e com as taxas de juros crescendo significativamente (em 1978 

a dívida externa brasileira era mais do que o triplo do que no final de 1973), a crise 

internacional atingiu o Brasil em suas contas externas e no próprio cerne do projeto 

de modernização e de desenvolvimento. Para piorar a situação, os governos militares 

não haviam investido de maneira diversificada em infraestrutura de transporte; isto 

é, na implantação de um sistema de transporte ferroviário e/ou hidroviário em 

proveito do rodoviário, muito em função dos acordos que favoreciam as indústrias 

automobilísticas transacionais, o que, para o público interno, era sinônimo de um 

crescente consumo de petróleo importado. Afirma Singer: 
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Mas além dos efeitos do choque do petróleo, o que determinou a redução 

do ritmo de desenvolvimento foi o esgotamento da infraestrutura energética 

e de transporte e comunicações, assim como as reservas de força de 

trabalho, com diferentes qualificações (SINGER, 2014, p.197). 

 

No plano interno, o mercado consumidor também se reduzia, colocando a 

produção e o comércio brasileiro em sérias dificuldades. De acordo com Silva 

(2014), após anos seguidos de sucesso econômico, com taxas de crescimento em 

torno de 11%, o modelo de desenvolvimento econômico adotado pelo Brasil desde 

Vargas tinha se esgotado. Afirma o autor:  

O endividamento externo pesava fortemente sobre o país e as dificuldades 

crescentes de pagamentos, [...] estancavam a entrada de dinheiro novo no 

país. Enquanto as importações brasileiras tinham seus preços valorizados 

(petróleo, insumos técnicos, química fina, etc.) as exportações brasileiras 

eram duramente atingidas pela recessão mundial (SILVA, p.148). 

 

 O esgotamento do ‘milagre’ foi fortemente sentido pela população. De 

acordo com Bronsztein e Oliveira (2013, p.142), enquanto em 1960 o valor real do 

salário mínimo seria - em valores de hoje - R$ 100,03, em 1974 ele atingiu a cifra de 

R$ 54,48, valendo aproximadamente 50% menos. Ainda segundo os autores, em 

pesquisa realizada com 55 mil famílias brasileiras e na época proibida de ser 

divulgada, foi constatado que “havia famílias que comiam ratos, crianças que 

disputavam fezes...” (CHIAVENATO, 1994, p.92 apud BRONSZTEIN e 

OLIVEIRA, Idem), em uma confirmação ‘aterradora’, nos termos dos autores, sobre 

as condições da baixa qualidade de vida do país. 

E foi nesse clima de fim do ‘milagre econômico’ que o penúltimo presidente 

militar, Gal. Ernesto Geisel (1974-1979), assumiu o poder e a missão de comandar a 

“transição controlada rumo a um regime democrático”, isto é, a distensão ‘lenta e 

gradual’, popularmente conhecida como a ‘abertura ampla, geral e irrestrita’. De 

acordo com Visentini:  

O fim do milagre anulava um dos instrumentos legitimadores do regime, o 

sucesso econômico, sendo necessário, portanto, proceder à descompressão 

política para evitar radicalização e explosão. Passava-se, assim, de um 
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governo em que o debate político era proibido, enfatizando-se apenas as 

realizações econômicas, para outro em que o debate político quase 

desaparecia, iniciando-se a discussão da abertura política (VISENTINI, 

2013, p.75).  

Embora Geisel tivesse que cortar gastos para controlar a inflação, que em 

1975 chegou a 29,35% anuais, o governo manteve um crescimento econômico de 

5% a 10% ao ano, aumentou as exportações em 50% e criou cinco milhões de novos 

empregos. O II Plano Nacional de Desenvolvimento, lançado em setembro de 1974, 

longe de adotar uma estratégia defensiva, preparou um aprofundamento do processo 

de industrialização por substituição das importações, com vistas a tornar o Brasil 

autossuficiente em insumos básicos e, especialmente, em energia. O governo optou 

por diversificar as matrizes energéticas e investiu pesado em um ambicioso, nos 

termos de Visentini (Ibidem), programa de construção de hidroelétricas e de usinas 

nucleares em parceria com a Alemanha, além do incremento na prospecção de 

petróleo e na produção de álcool para combustível automobilístico. O anúncio “Uma 

nova energia move o Brasil” (Figura 22), do Citibank, afirma a parceria do banco 

com produtores de cana e reforça o desenvolvimento de novas matrizes energéticas 

como uma “ideia que nasceu no tempo certo, no momento adequado”.  

 

Figura 22: Anúncio de página simples veiculado na revista Veja, edição 723, de 14/07/1982, p.131 

(2ª.contracapa). Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado 

em: 10/10/2014. 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Além disso, foi intensificada a capacitação tecnológica do país em diversas e 

importantes áreas, como a nascente informática e a petroquímica, com base em 

esforço Estatal. Para Visentini, “o Estado consolidou-se como maior agente 

produtivo e possibilitou a reação econômica que o governo estava desencadeando” 

(Idem, p.79).  

Mas, mesmo com certa reação econômica, o governo militar pré-abertura 

política foi marcado por um quadro internacional cada vez mais em crise. 

Internamente, a crise internacional acarretou um cenário econômico adverso que 

teve como consequências a perda das conquistas econômicas – a partir da falência 

da política do ‘nacionalismo de fins’ aplicado ao desenvolvimento industrial -, o 

agravamento das desigualdades sociais e o consequente enfraquecimento do projeto 

nacional.  

Politicamente, mesmo com a resistência dos militares da ‘linha-dura’, em 

1978 Geisel revogou os Atos Institucionais promulgados pelos governos anteriores. 

Em 1979, o Gal. João Baptista de Figueiredo (1979-1985), ex-chefe do SNI e 

candidato de Geisel à Presidência da República, foi escolhido como quinto 

presidente militar e, a despeito das crises econômicas tanto internacional quanto 

doméstica, deu continuidade ao processo de abertura política e de redemocratização 

do país.  

Logo nos primeiros momentos de mandato, Figueiredo teve de enfrentar não 

só o agravamento da crise econômica interna – a inflação chegava a 100% - e da 

situação internacional – com o 2º. choque do petróleo, em 1979 -, mas, 

principalmente, a intensa mobilização social, as crescentes manifestações da 

oposição e a reação da direita à distensão lenta e gradual.  O principal objetivo do 

novo governo era a continuidade e a conclusão do processo de redemocratização 

para encerrar o ciclo militar. O ‘Presidente da Abertura’, implementou seu programa 

em uma conjuntura que começava difícil e se agravaria ainda mais (VISENTINI, 

2013).  

A propósito da economia do período, o recrudescimento da crise 

internacional afetou o país principalmente no que diz respeito à relação comercial 
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entre o Brasil e outros países em desenvolvimento para os quais exportava seus 

produtos. Segundo a síntese econômica publicada no relatório “A economia 

brasileira e suas perspectivas”, da APEC - Associação Promotora dos Estudos da 

Economia, em 1983, o Brasil tinha diversificado seus mercados para tornar-se 

menos vulnerável a crises regionais. No entanto, como consequência da recessão 

mundial, os países em desenvolvimento cortaram drasticamente suas importações e 

não pagaram dívidas de curto prazo. Singer afirma que: 

Atingido pelo choque do petróleo e pelo choque da dívida, o Brasil entrou 

numa crise que se estendeu de 1981 a 1983. O PIB sofreu uma perda real 

de 7% e a inflação se manteve entre 96% e 100%. Além da perda de 

produção e o descontrole dos preços, o povo conheceu a amarga 

experiência do desemprego em massa, que a geração presente de 

trabalhadores não conhecia (2014, p.211). 

 

Em sua luta de levar adiante uma política econômica de desenvolvimento 

nacional, o Governo recorreu ao Fundo Monetário Internacional (FMI), o que só 

agravou a crise da dívida externa com repercussão negativa na economia ao longo 

da década de 1980.  

Já na esfera da política, sob o comando de Figueiredo, o Brasil vivia um 

momento de transição entre os últimos anos da ditadura militar e a redemocratização 

do país. A partir da anistia concedida aos exilados e, em conjunto com a reforma 

partidária, ambos em 1979, foi criado o cenário perfeito para o surgimento de novos 

partidos em substituição ao MDB e à Arena. Dessa reforma partidária foi criado o 

Partido Democrático Social (PDS), organizado pelo governo com elementos do 

antigo Arena. Do antigo MDB, foi criado o Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB); mas, da mesma base de políticos, surgiram também o Partido 

Popular (liderado por Tancredo Neves), o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o 

Partido Democrático Trabalhista (PDT), liderado por Leonel Brizola, que retornou 

ao país depois de 15 anos de exílio. Além desses, surgiu o Partido dos Trabalhadores 

(PT), que não era oriundo de uma cisão partidária, e sim do movimento grevista do 

ABC paulista, sob a liderança do metalúrgico Luiz Inácio da Silva, o Lula.  
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É interessante fazer um paralelo entre os cenários interno e externo em 

relação às consequências de um mesmo problema vivido pelos trabalhadores: o 

crescente desenvolvimento tecnológico aplicado à automatização técnica da 

produção nas grandes plantas das empresas transnacionais e a globalização dos 

mercados geraram resultados que levaram à fragmentação da cadeia produtiva e 

consequente corte de mão de obra. 

De acordo com Hobsbawm (1995), a divisão internacional do trabalho, em 

conjunto com as práticas offshore, formam os principais pilares da globalização da 

economia. Neste sentido, as relações de trabalho foram impactadas porque as novas 

tecnologias eram de capital intensivo e exigiam pouca ou nenhuma, mão de obra ou, 

até mesmo, a substituíam. “A grande característica da Era de Ouro era precisar cada 

vez mais de maciços investimentos e cada vez menos de gente”, afirma Hobsbawm 

(Idem, p.262).  Mas esta substituição do homem pela máquina não foi óbvia nos 

primeiros anos. Pelo contrário: em todos os países avançados novas vagas de 

trabalho foram criadas e novos contingentes de mão de obra surgiram a partir da 

migração de trabalhadores das zonas rurais para as áreas urbanas, além da imigração 

estrangeira, assim como houve também a entrada da mulher casada no mercado de 

trabalho. Mas apesar dessa movimentação, de acordo com o autor:  

O ideal que aspirava a Era de Ouro, embora só se realizasse aos poucos, 

era a produção, ou mesmo o serviço, sem seres humanos, robôs 

automatizados montando carros, espaços silenciosos cheios de bancos de 

computadores controlando a produção de energia, trens sem maquinistas. 

Os seres humanos só eram essenciais para tal economia num aspecto: 

como compradores de bens e de serviços (HOBSBAWM, 1995, p.262). 

No Brasil, assim como em outros países do terceiro mundo, como a Polônia, 

após anos de regime ditatorial, este cenário faz crescer o movimento sindical que se 

organizou partidariamente e tornou-se um ator político importante na retomada 

democrática. Ao contrário, nos países desenvolvidos no Primeiro Mundo, a crise 

vivida pelas organizações sindicais colocou em cheque as relações de trabalho e 

desencadeou novos modelos de contrato que pioraram ainda mais as condições dos 

trabalhadores no mundo. De acordo com Dupas: 
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As modificações ocorridas no seio das cadeias produtivas globais alteram 

de modo decisivo a forma como os países e os agentes econômicos 

relacionam-se entre si, apropriam-se da riqueza, alteram o mapa de 

produção mundial, a demanda por trabalho e a força relativa dos diversos 

grupos de trabalhadores. A possibilidade de ampla fragmentação da cadeia 

produtiva global de uma empresa transnacional, viabilizada a partir da 

revolução tecnológica na informação, além da progressiva fragilização das 

fronteiras nacionais, veio possibilitar uma profunda alteração nos padrões 

de produção, nos sistemas de gestão e na forma de utilização da mão de 

obra no mundo atual (2001, p.435).  

Já no Brasil, enquanto as oposições cresciam e as greves se tornavam 

comuns, aumentavam as manifestações estudantis. Grupos paramilitares adversários 

da abertura reagiram com sequestro e espancamentos de padres, militares, 

sindicalistas e personalidades da oposição. Além disso, durante o mandato do Gal. 

Figueiredo, ocorreu uma série de atentados a bomba, alguns com vítimas fatais, 

como o da OAB (1980) e o do Riocentro (abril de 1981), ambos no Rio. Segundo 

Lopez e Mota, “além das vísceras do desajeitado terrorista, tragicamente se 

expunham, no episódio, as entranhas do ‘Sistema’ que ruía” (2008, p.873). 

Como resultado de um período de tensão entre as forças de oposição do 

grupo ‘linha-dura’ do governo e a participação a cada dia mais intensa na vida 

política nacional da nova sociedade civil, em 1982 houve eleição direta para os 

cargos executivos do Senado, da Câmara dos Deputados, Governadores, das 

Assembleias Legislativas e para as Prefeituras em quatro mil municípios de 22 

Estados da Federação (APEC, 1983, p.109) – menos para aquelas áreas ditas de 

segurança nacional, tais como municípios onde havia refinarias, indústrias, etc. A 

campanha política começou em março, com o pronunciamento do Presidente 

afirmando que as eleições diretas aconteceriam “acima de quaisquer dúvidas” (Idem, 

p.112) e seguiu com a atenção do público e dos políticos dividida entre a guerra 

entre Argentina e Inglaterra pelas Falklands/Malvinas e pela Copa do Mundo FIFA, 

na Espanha: 

A partir do dia 13, as atenções se concentraram nos jogos da Copa do 

Mundo realizada na Espanha e a tônica política baixou ao mínimo. Depois 

de vencer sucessivamente a União Soviética, a Escócia e a Nova Zelândia, 

no dia 5 de julho a seleção brasileira era eliminada pela seleção da Itália. 

Criou-se então, um hiato. Os políticos só haviam pensado em voltar à cena 

em agosto. Mas tudo se arranjou sem dramaticidade (APEC, 1983, p.114). 
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Em ano de eleição e de Copa do Mundo, o governo tanto na esfera federal 

quanto estadual, soube aproveitar a oportunidade de se comunicar com o público e 

foi um forte anunciante em 1982. Como exemplo, é possível citar as peças 

veiculadas nas edições 718, 720 e 721, de junho de 1982, sobre o patrocínio do café 

brasileiro (Figura 23) à seleção e sobre o novo gasoduto na região sudeste, ambos do 

governo federal (Figura 24); e o anúncio sobre o saneamento básico no Estado do 

Acre (Figura 25) e, também, o anúncio sobre a participação do Estado de Santa 

Catarina (Figura 26) na seleção de futebol, com a convocação de Falcão para o time.  

No dia 15 de novembro, mais de 58 milhões de eleitores foram às urnas e 

elegeram 235 deputados, 46 senadores e nove Governadores de Estado para a 

legenda PDS (partido governista) e outros nove governadores e 200 deputados 

federais para o PMDB.  O Estado do Rio de Janeiro foi o único no qual o PDT fez o 

Governador e a maioria da Assembleia Legislativa. Tal resultado manteve o partido 

governista como o maior partido nacional, embora sem fazer a maioria absoluta nem 

no Senado nem na Câmara dos Deputados (APEC, 1883, p.116).  

 

Figura 23: Anúncios de página dupla veiculados na revista Veja, edição 718, de 09/06/1982, p.160-

161. Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 

09/09/2014. 
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Figura 24: Anúncios de página simples veiculados na revista Veja, edição 718, de 09/06/1982, p.104. 

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 09/09/2014. 

 

 

Figura 25: Anúncio de página dupla veiculado na revista Veja, edição 720, de 23/06/1982, p.129. 

Fonte:Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 09/09/2014. 
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Figura 26: Anúncio de página simples veiculado na revista Veja, edição 721, de 30/06/1982, p.111.  

Fonte:Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 09/09/2014. 

 

Enquanto no Brasil a população vivenciava o retorno à democracia após 21 

anos de ditadura militar, no Primeiro Mundo vários países experimentavam certo 

desmanche do Estado-Nação.  A Era de Ouro com suas estruturas macrossociais 

asseguras pelo poder agregador do Estado, com sua economia de pleno emprego e 

bem estar social, tinha ficado para trás. Na passagem do capitalismo organizado para 

o capitalismo desorganizado, nos termos de Lash e Urry (1987, apud HARVEY, 

1992), a mobilidade – potencializada pela velocidade da técnica e pelo 

desenvolvimento de novos sistemas de transporte e de comunicação – teve papel 

fundamental e foi a chave para o processo de ‘modernização da sociedade moderna’, 

a partir da década de 1970, com resultados expressivos concentrados na década de 

1980 em diante.  

O que seria um progresso, ou uma ‘evolução’ natural da modernidade, se 

configurou em uma nova situação social formatada a partir de seus próprios efeitos 

colaterais, com impactos maiores em escopo e abrangência. A revolução tecnológica 

e a reestruturação do capitalismo nos moldes globais, baseada na produção industrial F
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offshore e na divisão internacional do trabalho, em uma ciranda de lucros 

incessantes e do consumo de massa, levaram a uma radicalização da forma que as 

relações sociais, políticas e econômicas entre países, entre os países e seus 

concidadãos e, consequentemente, entre indivíduos e seus grupos de pertença, 

fossem completamente alteradas. A modernidade entra, então, em um segundo 

estágio, denominado por Beck, Bonss e Lau (2003) de modernidade reflexiva, cuja 

principal atributo é seu inerente dinamismo.  

Esta nova configuração do cenário global será tratada com mais 

profundidade no próximo capitulo. No item que segue, da análise formal do discurso 

da publicidade das marcas globais, a situação internacional será levada em 

consideração como pano de fundo para a performance das marcas e dos produtos 

e/ou serviços globais.  

 

2.3. Entre o local e o global: o discurso da mobilidade na publicidade brasileira 

em 1982  

 

  A Copa do Mundo de Futebol realizada na Espanha
89

, em 1982, foi a 13ª 

Copa do Mundo organizada pela FIFA. O Brasil, que havia participado de todos os 

torneios realizados até então, tentava o tetracampeonato depois de ganhar na Suécia 

(1958), no Chile (1962) e no México (1970). Como se sabe, a seleção brasileira 

perdeu nas quartas de final para a seleção italiana que saiu do torneio como campeã 

do mundo.  

Para a investigação foram selecionados anúncios veiculados na revista Veja, 

nas edições 718, 719, 720, 721, 722 e 723, que são referentes ao período de 09 de 

junho a 14 de julho (datas de capa), que compreende a realização da Copa do Mundo 

ocorrida entre os dias 13 de junho e 11 de julho de 1982.    

                                            
89

 Disponível em: http://pt.fifa.com/tournaments/archive/worldcup/spain1982/. Acessado em: 

15/10/2014. 

http://pt.fifa.com/tournaments/archive/worldcup/spain1982/
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 Como informado no primeiro capítulo, metodologicamente, os anúncios 

foram dispostos em dois grandes grupos: um grupo composto por marcas, produtos 

e/ou serviços que servem a mobilidade mais física ou geográfica; e outro grupo 

composto por marcas, produtos e/ou serviços no qual a mobilidade a eles atribuída 

seria mais virtual ou imaginativa. Posteriormente, cada grupo foi desmembrado e 

teve os anúncios codificados em quatro categorias temáticas de análise: marcas 

nacionais; marcas nacionais que utilizaram a Copa do Mundo como abordagem 

criativa; marcas globais e, por último, marcas globais que utilizaram a Copa do 

Mundo como abordagem criativa.  

Seguindo os parâmetros definidos, foram selecionados 14 anúncios de 13 

marcas, nove globais e quatro nacionais, conforme mostra a Tabela 3, a seguir. Cada 

anúncio será analisado e interpretado com base na articulação entre texto e contexto, 

característica do enfoque da hermenêutica em profundidade, a partir do método da 

semiótica aplicada de Santaella (2005).  

Tabela 3: anúncios selecionados 1982 

  

 

 

MOBILIDADE FÍSICA OU 

GEOGRÁFICA 

 

 

 

MOBILIDADE VIRTUAL OU 

IMAGINATIVA 

1982 Nacionais Nacionais Copa Nacionais Nacionais Copa 

Valmet Tratores 

(ed.720) 

 

Lubrax (ed.719) 

 

Itaú (718) 

 

Embratel 

(ed.718) 

 

 

 

 

 

Globais Globais Copa Globais Globais Copa 

Sony Walkman 

(ed. 720) 

GE (ed.722)  

 

 

Gillette 

PACHECO 

(ed.721)  

Rodhia (ed.723) 

 

Pierre Cardin (ed. 

718 e 723) 

Facom (ed. 720)  

Sharp (ed.723) 

Mitsubishi 

(ed.718)  

Adidas (ed. 719) 
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A edição 718 da revista 

Veja (Figura 27)
90

, de 9 de junho, 

é a primeira edição de 1982 sobre 

a qual a pesquisa se debruça. Na 

véspera de começar a Copa do 

Mundo, a capa é sobre as 

supermodelos brasileiras e a 

seleção não está nem na pequena 

chamada, aqui denominada de 

‘tag’. Das 163 páginas da revista, 

somente quatro são destinadas ao 

torneio e das 96 páginas de 

publicidade, dez anunciantes 

utilizam a Copa como approach 

criativo, 60% deles de empresas 

nacionais.  

Das dez marcas que usam a 

Copa como tema em seus anúncios, 

quatro são de tecnologia: TVs, 

videocassete e a transmissão via 

satélite, essa última feita pela 

primeira vez no Brasil, pela 

Embratel, empresa do governo 

federal. No caso das TVs e do 

videocassete, ambos são fabricados 

na Zona Franca de Manaus, mesmo 

quando são produtos chancelados 

por uma marca internacional, como 

                                            
90

 Figura 27: Capa da revista Veja, edição 718, de 09/06/1982. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx  Acessado em: 18/06/2013. 

Edição 718 

Data de Capa: 09/06/1982 

Tiragem: 580.400 exemplares 

Número de páginas: 163 

Páginas de publicidade: 96 (58,9%) 

Matéria de Capa: As Supermodelos 

Copa do Mundo: 4 páginas ( matéria) 

Marcas Anunciantes: 93 
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é o caso da alemã Telefunken. Os outros anúncios vão desde tratores (Massey 

Ferguson) à cia. aérea (Vasp), passando por marca de material esportivo (Adidas). 

Nas 86 páginas de publicidade restantes, a edição 718 está repleta de marcas, 

produtos e/ou serviços que condizem com a herança do nacionalismo de fins dos 

governos militares anteriores: produtos agrícolas, anúncios de tratores, caminhões, 

motores industriais focados no segmento da indústria ou no setor agrícola. O novo 

segmento de microinformática, bem desenvolvido no Brasil durante a ditadura 

militar, também é bastante presente na revista, tanto com marcas de empresas 

nacionais, algumas do governo, quanto com marcas globais que anunciam 

computadores, fabricação de fibras óticas, máquinas de escrever elétricas e outros 

produtos de ‘tecnologia avançada’. Na mesma linha, há também anúncios com 

relação a investimentos no setor energético, como a propaganda sobre o gasoduto da 

Petrobrás no Estado do Rio de Janeiro.  

Outro segmento bastante forte entre os anunciantes são os bancos. São vários 

anúncios de seguro de vida e de poupança, ou ainda, de bancos que financiam 

investimentos em maquinário para uso na agricultura e/ou na indústria, 

principalmente, bancos nacionais, como o Banorte e Bradesco. Inclusive, um dos 

anúncios de marca brasileira que se utiliza da Copa como tema é o do Banco 

Nacional, com o Pelé como garoto propaganda. Ainda sobre as marcas nacionais, 

um dos maiores anunciantes deste período é o Governo Federal, com diversas 

‘empresas’ e ‘produtos’: a já citada Embratel e a Caixa Econômica Federal, assim 

como o Instituto Brasileiro do Café, que patrocina a seleção, com um anúncio de 

página dupla divulgando o Café brasileiro, possivelmente para aproveitar a 

visibilidade global que o evento pode dar ao produto.  

Desta edição foram selecionadas quatro peças, duas de marcas nacionais e 

duas de marcas globais, as quatro referentes a produtos ou serviços que são 

relacionados à mobilidade virtual ou imaginativa: Itaú Estratégica Global (área de 

microinformática do Banco que, atualmente, é chamada de Itautec), Embratel, 

Pierre Cardin e Mitsubishi. Dois anunciantes usaram a Copa do Mundo como tema 
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de seus anúncios e duas marcas, sendo uma nacional, não usaram a Copa como 

approach criativo.  

Como vimos, em 1982, no Brasil, a microinformática estava entre os 

investimentos tecnológicos realizados não só pelo governo, mas também, pelas 

empresas privadas. Em função de uma política econômica inflacionária, a tecnologia 

bancária brasileira se desenvolveu no sentido de minimizar as perdas financeiras dos 

clientes, mas, sobretudo, evitar a perda de lucratividade dos bancos.  

 

 

Figura 28: Anúncio de página simples veiculado na revista Veja, edição 718, de 09/06/1982, p.80-81. 

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx  Acessado em: 18/06/2013. 

 

Este anúncio de página simples do Itaú (Figura 28) não é relacionado 

diretamente à operação do banco, mas à parte da empresa que trabalha 

desenvolvendo o sistema computacional do banco, chamada de Itaú Estratégia 

Global (hoje, Itautec). A despeito da série de anúncios relacionados ao setor 

bancário, este é um dos poucos que divulgam o desenvolvimento de uma rede de 

computadores – o “sistema Itaú-Tec” - que liga o mundo, no caso, o ‘mundo’ se 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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refere ao Brasil, à prestação de serviços bancários e à experiência de uso do serviço 

pelo consumidor.  

Mesmo sendo um produto relacionado à circulação do dinheiro e à 

mobilidade virtual de valores, o argumento discursivo do anúncio se utiliza da ideia 

da mobilidade física ou geográfica dos clientes – uma viagem - para justificar a 

funcionalidade do sistema chamado, na peça, de “o mundo dos computadores”:  

A partir, então, desta ideia inicial de viagem, descrita primeiramente no 

título, o layout da peça representa o mapa do Brasil com os ícones culturais e 

turísticos que evocam as maiores cidades do país: como o caso do Pão de Açúcar, 

marcando a cidade do Rio de Janeiro, ou a Praça dos Três Poderes, marcando 

Brasília. O mapa cobre especialmente as regiões sul, sudeste, centro-oeste e 

nordeste, mas o texto se refere ao “Brasil afora”, o que faz crer que a região norte 

também esteja coberta pelo banco. O texto indica quais os serviços proporcionados 

por um sistema que interliga nacionalmente o banco com seus clientes: consultas ao 

saldo, extratos, depósito, saque, etc.: “por todo este caminho, onde houver uma 

agência eletrônica do Itaú, você não ficará na estrada por falta de informação”. Em 

função da novidade do sistema, o texto segue no formato explicativo exaltando a 

questão do tempo, dado à rapidez do sistema, na administração de sua conta 

bancária: “tudo aparece no vídeo, na hora” ou ainda, “em alguns segundos” ou 

“rapidíssimo”. Neste sentido, o texto reforça a ideia de que é possível, via sistema, 

controlar sua vida financeira mesmo à distância. Como vimos, os sistemas 

tecnológicos vão alterar o cotidiano ao possibilitar a experiência de vida à distância 

em diversas e diferentes esferas. Neste anúncio, de 1982, o Itaú já chama a atenção 

para este fato, inclusive destacando que o uso do sistema pelo cliente dará melhores 

condições ao banco para oferecer um atendimento “cada vez mais humano” em suas 

agências. A parceria entre o banco e o cliente já seria, nesta época, o começo de um 

“proto híbrido”, se assim podemos falar. 

Por último, é interessante ressaltar a ‘localidade’ do discurso, tanto textual 

quanto visual, utilizada pelo anunciante, visto que o Brasil simboliza o mundo, ao 

mesmo tempo em que a assinatura da peça é feita pelo “Itaú Estratégica Global”, 
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sendo esta a única vez, em todos os anúncios de marcas nacionais ou globais, nas 

seis edições pesquisadas de 1982, que a palavra ‘global’ aparece em um anúncio.  

 

Figura 29: Anúncio de página dupla veiculado na revista Veja, edição 718, de 09/06/1982, p.120-121. 

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx  Acessado em: 18/06/2013. 

 

O anúncio da Embratel (Figura 29) já foi apresentado no capítulo 2 desta 

tese (Figura 12, p.73). No entanto, foi selecionado para a análise discursiva por ser 

referente à tecnologia de comunicação desenvolvida durante o período militar com 

resultados expressivos no desenvolvimento das telecomunicações no país. Esta peça 

é relacionada à mobilidade virtual ou imaginativa da informação e das imagens, 

apesar de ser, enquanto objeto, relacionado ao sistema de imobilidades que, nos 

termos de Urry (2007), sustenta e dá suporte à circulação de informação e de 

imagens.  

 Atualmente é incomum o anunciante veicular uma peça publicitária em PxB 

em uma revista de circulação nacional. Já em 1982, há alguns anúncios nas páginas 

de Veja que não usam o recurso da cor como apelo. É sabido que anúncios em PxB 

têm um menor custo de veiculação para o anunciante. Sendo a Embratel uma 

empresa do governo federal e o objeto de divulgação ao qual o anúncio se refere ser 

a transmissão via satélite, ao vivo e a cores da Copa do Mundo para o Brasil, o 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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resurso do PxB no anúncio deve dizer mais respeito à seriedade da informação do 

que à questão da falta de verba. A importância da informação – para o governo, 

como anunciante e para o público leitor, como receptor – também justifica as duas 

páginas, mesmo quando uma delas é totalmente ocupada por uma foto, enquanto o 

texto - bastante explicativo sobre esta nova tecnologia de transmissão televisiva, via 

satélite - fica ‘espremido’ na outra página.  

 A foto é de uma bola Adidas (empresa de material esportivo patrocinadora 

global da Copa do Mundo FIFA e fornecedora das bolas usadas no torneio), que faz 

as vezes do planeta Terra, com o satélite em sua órbita. Segundo Urry (2003c, p.4), 

uma das imagens icônicas mais globalmente banalizadas sobre o que é ‘ser global’, é 

a foto do globo terrestre. São várias versões possíveis, mas um dos exemplos citados 

pelo autor em seu texto é, exatamente, a associação entre o globo terrestre e o 

futebol, em uma alusão ao esporte como um ícone dos cidadãos globais. Esta ideia é 

usada no anúncio da Embratel e confirmada no título: “a partir de 13 de junho a 

Terra vai ficar redondinha” e no texto da página seguinte: “Bandeiras e fogos de 

artifícios vão sacudir as cidades numa vibração que só acontece de 4 em 4 anos, 

quando a Terra gira em torno da bola”. 

O texto exalta os investimentos do governo, o desenvolvimento nacional da 

tecnologia e o, consequente, progresso do país ao fazer parte de uma “imensa cadeia 

mundial que vai levar as emoções da Copa da Espanha para todos os países” 

participantes do torneio. O texto também se refere à Embratel como a empresa que 

integrou o Brasil por meio de uma rede de telecomunicações (micro-ondas) que dará 

a oportunidade a todos os brasileiros – mesmo aqueles que moram nas “regiões 

longínquas, como o extremo norte do país” – de assistir a Copa do Mundo. Esta 

grande torcida brasileira é representada pela ilustração posicionada na parte inferior 

da página e que emoldura o texto.  

Discursivamente, a mobilidade da informação aparece a todo o momento 

quando a circulação das imagens é exaltada no texto; e também aparece na 

ilustração, quando há no desenho o caminho realizado pelas imagens entre a 

Espanha, onde são geradas e as emissoras/repetidoras, no Brasil. A inclusão mundial 
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do Brasil é evocada o tempo inteiro - a palavra ‘mundo’ aparece seis vezes no texto -

, sempre chamando a atenção para a participação do Brasil na rede mundial que 

transmite a Copa do Mundo.  Como empresa pública, a Embratel pode estar 

chamando a atenção, em um ano de eleições, para o esforço do governo em 

introduzir e/ou posicionar o país internacionalmente.  

Para finalizar, é importante lembrar que a ideia de integração do país pelo 

desenvolvimento das telecomunicações foi uma estratégia do governo militar na 

construção de uma integridade nacional simbólica, mas também foi aproveitada 

pelas grandes empresas anunciantes, que encararam o país como um imenso 

mercado consumidor a ser explorado.  

 

Figura 30: Anúncio de página simples veiculado na revista Veja, edição 718, de 09/06/1982, p.65.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx  Acessado em: 18/06/2013. 

 

O anúncio da Mitsubishi (Figura 30) selecionado faz parte de uma campanha 

veiculada pela fabricante durante o período da Copa do Mundo, que conta com 

jogadores não convocados para jogar na seleção que seguiu para a Espanha, caso do 

atacante Mendonça, presente nesta peça, e do goleiro Leão.   

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Falar de mobilidade e também falar de imobilidade, e essa foi a opção 

discursiva da Mitsubishi. Apesar de o produto anunciado nesta peça ser um aparelho 

de televisão e, por isso, relacionado à mobilidade virtual ou imaginativa, esta 

campanha da Mitsubishi aborda o tema da Copa do Mundo pelo viés da imobilidade 

física ou geográfica quando destaca no texto aqueles que não foram à Copa do 

Mundo, isto é, que ficaram no Brasil e não foram à Espanha, tanto os  jogadores 

quanto os consumidores: “se você também não vai à Espanha, veja a Copa no (sic) 

TV que mostra tudo”. 

Nesta peça, o porta voz daqueles que ficaram é o jogador Mendonça, que fez 

parte da seleção em 1978 e não foi convocado para a Copa de 1982. Em um 

primeiro momento causa certo estranhamento o semblante sério do jogador, em uma 

foto com fundo preto, que ocupa 2/3 do anúncio. Mas, quando lemos a chamada 

“que maravilha seria estar na seleção”, o leitor/receptor começa a perceber a 

abordagem discursiva da peça e entende a cor preta – que simboliza luto - como a 

parte visual de certa invocação de tristeza e pesar que é complementada na leitura do 

texto: “vocês podem imaginar como eu estou me sentindo vendo todo mundo 

convocado, e eu não. Mas não tem importância...eu estou triste de não ir pra 

Espanha, mas mesmo assim acho que todo mundo tem que apoiar a seleção. Vamos 

torcer de verdade, grudados no rádio ou na televisão”. 

A Mitsubishi é uma das marcas globais que comercializavam no Brasil 

aparelhos de televisão fabricados na Zona Franca de Manaus (prática do offshore, 

como já mencionado). De origem japonesa, a empresa escolheu não exaltar no seu 

discurso a participação da seleção Brasileira na Copa, apesar de usar o torneio como 

tema do anúncio. Mas, tampouco, ressaltou as qualidades de seu produto diante dos 

concorrentes, alguns anunciados na mesma revista, até na mesma edição, como 

aparelhos da Telefunken e da Sanyo.  

Não há como medir o resultado de vendas desta campanha, mas, nos termos 

de Santaella (2005, p.49), tem se a impressão de que o efeito pretendido teria sido 

mais emocional do que reativo, isto é: o texto, verbal e não verbal, evocava mais a 

qualidade do pesar e da tristeza e deu muito mais peso à singularidade da situação 
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do jogador não convocado, do que indicava as qualidades e as vantagens do produto, 

com argumentos comerciais que, efetivamente, levariam à venda.  

A próxima peça é um anúncio da Pierre Cardin (Figura 31), marca global do 

segmento de moda. Este anúncio foi selecionado por fazer a diferença entre todos 

veiculados nas edições de 1982: é um dos únicos que utiliza fortemente o apelo 

visual, com uma foto de um ambiente árido, com as cores saturadas, que ocupa 

quase a totalidade do espaço das páginas e que, por isso, chama a atenção do leitor 

ao folhear a revista.  

Sendo uma marca do segmento de moda, o anúncio é relacionado à 

mobilidade virtual ou imaginativa por apresentar pistas do status (dimensão 

simbólica) do consumidor quando este usa o produto. A imagem (abstrata) da marca, 

no caso de produtos de moda, é muito mais importante do que o produto em si, que, 

nesta peça, nem é mostrado.  

A primeira impressão que o anúncio passa é a aridez e o calor da imagem de 

um ambiente ermo e inóspito à vida (a única ‘vida’ presente é uma vegetação seca). 

O discurso do anúncio é muito claro na utilização da noção de mobilidade ao lançar 

o comando “entre na dimensão Pierre Cardin. Um universo de moda muito 

exclusivo”. A ideia de movimento é passada pela expressão “entre na dimensão” e 

complementada pela imagem da sombra de alguém que parece prestes a entrar no 

anúncio, isto é, no interior do ambiente da foto. O espaço delimitado da imagem 

seria, portanto, a “dimensão” e o “universo Pierre Cardin”. A ideia de exclusividade 

é reforçada pelo vazio da foto: não há ninguém no ambiente a não ser à sombra de 

uma pessoa que, possivelmente, se refere ao leitor/receptor da mensagem. A borda 

branca no entorno da imagem reforça a ideia de exclusividade ao servir como uma 

fronteira, ou como um limite, que separa a “dimensão” e o “universo Pierre Cardin” 

de todo o resto.  

A peça foi desenvolvida por uma agência global, a BBDO, em parceria com 

a Lage, Stabel e Guerreiro (agência brasileira que não está mais em operação) que 

deve ter se responsabilizado pela compra da mídia localmente. Sendo uma peça 

global, é interessante notar que o uso de termos como “dimensão” e “universo” 
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deixa em aberto questões de espaço e tempo para serem preenchidas pelo receptor, 

visto que o discurso globalizado deve, potencialmente, ser apropriado por todo e 

qualquer público-alvo, sem localidade definida (NOGUEIRA, 2010). Mas o mais 

interessante desta campanha está na edição 723, quando o anúncio (Figura 32) volta 

a ser veiculado.  

O segundo anúncio segue exatamente o mesmo layout do primeiro (a mesma 

foto, o mesmo lugar, mesmo ângulo, mesma aridez e saturação das cores; o mesmo 

texto e a mesma borda branca envolvendo a imagem). Só há uma diferença e que 

altera todo o discurso do anúncio: há duas pessoas na foto. Em primeiro plano, um 

homem, de terno e gravata; em segundo plano, há outra pessoa que, pela pose, pode 

ser uma mulher. 

 

Figura 31: Anúncio de página dupla veiculado na revista Veja, edição 718, de 09/06/1982, p.72-73.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx  Acessado em: 18/06/2013. 
 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Figura 32: Anúncio de página dupla veiculado na revista Veja, edição 723, de 14/07/1982, p.66-67.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx  Acessado em: 18/06/2013. 

 

Ao colocarmos as duas peças juntas pode-se perceber o apelo sinestésico da 

campanha: tem-se a impressão que entre a primeira vez e a segunda vez em que o 

anúncio foi veiculado, cinco semanas depois, a pessoa que estava prestes a entrar na 

“dimensão” e no “universo Pierre Cardin”, a qual só era percebida pela sua sombra, 

entrou na imagem, fisicamente se movimentou, mesmo que a percepção do físico 

seja uma percepção imaginativa. A separação de cinco semanas entre a primeira e a 

segunda veiculação reforça a mobilidade dos personagens que, ao vestirem Pierre 

Cardin, passam a fazer parte de seu universo exclusivo. Há uma 

complementariedade entre o texto e a imagem. A descoberta de que as pessoas 

“andaram” e “entraram” na foto causa um efeito tanto emocional quanto reativo no 

receptor: primeiramente, pela própria surpresa da ideia de movimento; e depois, por 

dar pistas de que é possível entrar para a o “universo Pierre Cardin”, estimulando a 

compra do produto e uso da marca. 

   

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Na edição 719 (Figura 33)
91

, 

a Copa já tinha começado e a 

seleção foi capa de revista com foto 

de seus principais jogadores do 

ataque. A cobertura do evento é 

maior e são dedicadas 11 páginas ao 

torneio. A circulação da publicação, 

assim como o número de páginas, se 

mantém na média, mas o número de 

páginas de publicidade diminui em 

comparação à edição anterior.  

Nove empresas brasileiras 

aproveitaram o tema da Copa do 

Mundo para anunciarem seus 

produtos: da patrocinadora oficial do 

torneio no Brasil, a marca de jeans 

Staroup, até um escritório de 

advocacia, COAD. Dos anunciantes 

globais, somente três marcas usaram 

o apelo da Copa do Mundo como 

tema de suas peças: a Adidas, 

patrocinadora oficial global da Copa 

do Mundo FIFA, a Mitsubishi e a 

Gillette, sendo que as duas últimas 

veicularam as mesmas peças 

publicadas na edição anterior.  

Ainda sobre anunciantes 

globais, os segmentos de moda e 
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 Figura 33: Capa da revista Veja, edição 719, de 16/06/1982. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx  Acessado em: 18/06/2013. 

 

Edição 719 

Data de Capa: 16/06/1982 

Tiragem: 584.400 exemplares 

Número de páginas: 164 

Páginas de publicidade: 90 (54,9%) 

Matéria de Capa: Os Guerreiros da Espanha 

Copa do Mundo: 11 páginas (matéria) 

Marcas Anunciantes: 87 
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bebidas alcoólicas são bastante anunciados na revista. É interessante notarmos, 

nesses casos, que as campanhas internacionais quando comparadas às brasileiras, 

têm mais imagens que texto e são mais diretas em seus argumentos e, 

principalmente, possuem pessoas nas fotos, com protagonismo masculino, que 

passam a questão da experiência do público-alvo ao consumir o produto. Essa 

observação aponta para uma diferença entre a publicidade brasileira e a publicidade 

naquele momento da pesquisa: os anúncios que eram aqui produzidos, mesmo que 

para as marcas globais, ainda não possuíam o indivíduo e sua experiência de 

consumo como fonte de argumentação persuasiva. Os argumentos da publicidade 

brasileira eram, ainda, os produtos e seus benefícios diretos.  

Da edição 719 foram selecionadas duas peças: uma de marca nacional, a 

Lubrax e a outra de marca global: a Adidas (Figura 34). Ambas têm a Copa do 

Mundo FIFA como apelo, como será visto a seguir. 

 

Figura 34: Anúncio de página dupla veiculado na revista Veja, edição 719, de 16/06/1982, p.82-83.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 18/06/2013. 

 

O anúncio da  Adidas é uma peça de página dupla, a cores, claramente 

relacionada à Copa do Mundo de Futebol. O título, em letras brancas, tipo bold, em 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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fundo preto, se refere a um “comercial de 90 horas” que faz uma associação com os 

comerciais de TV de 30 ou 60 segundos. Inclusive as fotos que fazem parte da peça 

foram recortadas no formato de uma tela de televisão da época: retangular e mais 

arredondada nas pontas. A Copa do Mundo de 1982 foi a primeira com a 

participação de 24 países e foi organizada para ser um evento verdadeiramente 

global, com transmissão ao vivo e a cores de todos os jogos, como vimos no anúncio 

da Embratel. Em seu texto, a Adidas aproveita o gancho da globalidade do torneio 

para divulgar a presença da marca também globalmente se auto-intitulando “a marca 

líder mundial em todos os esportes”.  

Mas o principal argumento discursivo é a parceria da empresa com a FIFA – 

a Adidas é patrocinadora global da Copa do Mundo de Futebol - e, também, com as 

seleções participantes do evento: 70% de todas as seleções usam Adidas em campo, 

como mostram as fotos. O texto fala sobre a qualidade do seu produto a partir da 

visibilidade que a marca terá na Copa do Mundo: “tem que haver muita qualidade e 

muita supremacia técnica em cada produto, para uma marca, como a Adidas, 

merecer um comercial de 324.000 segundos, face à maior audiência esportiva jamais 

reunida na Terra”, em uma pista do caráter globalizado do evento.  

Ainda sobre este anúncio, discursivamente o movimento está presente não só 

no próprio produto (um calçado), que era comercializado em vários países 

(movement of objets), mas na ideia de mobilidade das imagens (imaginative travel) 

proporcionada pela Copa do Mundo, que reforçou o caráter global da marca Adidas. 

O layout complementa esta ideia de movimento posicionando as fotos de forma 

irregular, meio ‘espalhadas’ ou ‘mexidas’ no suporte da página. 

A próxima peça é de marca nacional, relacionada à mobilidade física ou 

geográfica, que utiliza a Copa do Mundo como tema de divulgação de seus 

produtos: a Lubrax. No caso da campanha da Lubrax (Figura 35), o verde e amarelo, 

que simboliza a nação brasileira, colore o anúncio – inclusive o céu - e está presente, 

também, nas roupas das pessoas que estão dentro do carro, que também é amarelo.  

O verde e amarelo neste anúncio tem um triplo significado, enquanto signo: 

ele visualmente evoca a participação do Brasil na Copa do Mundo de Futebol e 
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identifica seus torcedores (“Verde-amarelo como brasileiro gosta”); faz referência à 

cor das embalagens dos óleos lubrificantes (“Lubrax álcool e Lubrax-4, nosso óleo 

verde-amarelo”) e, por simbolizar o Brasil, posiciona o produto como um 

“patrimônio nacional” por ter a garantia da Petrobras, empresa de capital misto, mas 

administrada pelo governo federal (“Lubrax álcool, Lubrax-4 patrimônio nacional, 

garantia Petrobras”).  O texto fala sobre os óleos e mais especificamente, chama a 

atenção para a tecnologia do produto desenvolvida pela própria Petrobras, que leva 

em conta as condições climáticas diferentes de um país com tamanho de continente. 

A mobilidade é sugerida na foto da ‘galera’ no carro, a caminho de algum lugar para 

torcer pelo Brasil na Copa, e é complementada pelo texto: “o brasileiro vai tranquilo 

com tanta proteção”. E para finalizar, o automóvel na foto parece ser um Gurgel, 

modelo do tipo ‘bugue’, em fibra de vidro, 100% nacional, criado e fabricado no 

Brasil. 

 

Figura 35: Anúncio de página dupla veiculado na revista Veja, edição 719, de 16/06/1982, p.16-17. 

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 18/06/2013. 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Na edição 720 (Figura 36)
92

, de 

23 de junho, tanto o número de 

exemplares quanto o número de páginas 

da revista caem, possivelmente porque 

nas edições passadas havia o apelo do 

Dia dos Namorados (12 de junho), data 

comemorativa que gera receita em 

publicidade. Inclusive, o percentual de 

páginas com anúncios cai em 2%, ou 12 

páginas, em comparação à edição 

anterior.  

Neste sentido, é curioso 

notarmos que apesar do avanço da 

seleção no torneio e, em consequência, 

o aumento no tamanho da cobertura da 

revista ao evento, só quatro marcas 

nacionais e duas globais (Mitsubishi e 

Gillette) usam a Copa do Mundo como 

argumento discursivo e persuasivo. Nem 

mesmo a Adidas, que patrocina o evento 

globalmente, anuncia com o tema da 

Copa. A marca está presente nesta 

edição com o lançamento de um tênis 

chamado Los Angeles cuja novidade é o 

calçado que “se adapta ao peso de seu 

corpo”.  

Quanto às marcas globais que 

não utilizaram a Copa como argumento 
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 Figura 36: Capa da revista Veja, edição 720, de 23/6/1982. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 18/06/2013. 

 

Edição 720 

Data de Capa: 23/06/1982 

Tiragem: 583.400 exemplares 

Número de páginas: 148 

Páginas de publicidade: 78 (52,7%) 

Matéria de Capa: Pra Frente Brasil 

Copa do Mundo: 18 páginas (matéria) 

Marcas Anunciantes: 75 
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de campanha, ainda é bastante expressivo o número de anunciantes de tratores, 

caminhões, assim como de maquinário industrial, além do segmento de 

microinformática. A presença dessas marcas como anunciantes na revista representa 

os investimentos feitos pelo governo federal no desenvolvimento da indústria 

nacional e no mercado de telecomunicações durante o período dos militares no 

poder. Especialmente no que diz respeito ao segmento de aparelhos eletrônicos, 

como TV e videocassete, a maioria era produzido na Zona Franca de Manaus, “com 

o apoio do governo do Estado do Amazonas”.  

Da edição 720 foram selecionadas três peças, duas de anunciantes globais: 

uma da Facom, representante brasileira da Fijitsu japonesa (Figura 37);  outra da 

Sony, com o lançamento do seu Walkman; e, por último, uma nacional da Valmet 

Tratores. O produto da Facom é relacionado à mobilidade virtual e o da Sony e da 

Valmet são relacionados à mobilidade física ou geográfica. Nenhum dos anúncios 

utiliza o tema da Copa do Mundo de Futebol. 

 

Figura 37: Anúncio página simples veiculado na revista Veja, edição 720, de 23/6/1982, p.20.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 18/06/2013. 

 

O primeiro impacto do anúncio da Facom é visual, especialmente, pela 

presença de uma mão cujo ponto luminoso no centro do desenho nos dirige o olhar. 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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No texto a marca apresenta a empresa (“No Brasil, Fujitsu é Facom”) e a tecnologia 

por ela desenvolvida (“computadores da 4ª. geração da linha M que apresentam total 

compatibilidade com o software internacional”) que coloca “em suas mãos as 

melhores soluções para o desenvolvimento de sua empresa”. Próximo ao logotipo da 

empresa, no canto inferior esquerdo, na altura do punho da mão, há um desenho que 

sugere um circuito eletrônico que resume o texto: a Facom coloca tecnologia em 

suas mãos. 

Discursivamente, o anúncio trabalha com a ideia de um futuro melhor ao 

relacionar o desenvolvimento tecnológico com o “mundo do amanhã”.  E quando se 

refere à forte presença internacional da empresa percebe-se, no texto, uma noção 

mais próxima à globalização dos mercados que ainda está por se estabelecer, mais 

firmemente, no caso do Brasil.  

   O anúncio do Walkman da Sony (Figura 38) já foi comentado neste capítulo, 

mas é importante voltarmos a ele porque, como mencionado, o Walkman foi 

chamado pelos teóricos da sociologia das mobilidades como a primeira mobile 

machine lançada no mundo.  

 

Figura 38: Anúncio página simples veiculado na revista Veja, edição 720, de 23/6/1982, p.2 

(contracapa).  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 18/06/2013. 

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx


 

 

158 
 

O anúncio apela para o caráter revolucionário do objeto que, por si só, é pura 

mobilidade. Inclusive, na definição dos objetos feita por URRY (2007) ele seria do 

tipo corporeally interwoven ou ‘entrelaçado ao corpo’ e faria parte de uma primeira 

geração dos objetos eletroeletrônicos tecnológicos que formaram os primeiros 

híbridos entre o homem e a máquina.  

Sobre a peça publicitária, a faixa vermelha na altura do olhar do leitor chama 

a atenção e induz à leitura do título. O jogo de palavras “maior revolução... no 

menor estéreo...” instiga a curiosidade, principalmente quando se repara que a foto 

retrata o aparelho em seu tamanho real. Seu caráter técnico revolucionário é 

explicado no texto dividido em quatro partes referentes ao tamanho, à portabilidade, 

ao conceito de escutar música e à amplificação do som estéreo. A mobilidade, tanto 

a física quanto a imaginativa, está no discurso o tempo todo: “o Walkman 

acompanha seus movimentos” e “[a qualidade do som] vai transportá-lo para um 

mundo de sensações além da imaginação”, afirma o texto. Nas fotos, a ideia de 

movimento também está presente quando pessoas, em diferentes situações de 

viagem e de lazer, são retratadas com o Walkman entrelaçado ao corpo. 

O último anúncio selecionado nesta edição é o da marca nacional Valmet 

Tratores (Figura 39). Este anúncio foi selecionado como representante do elevado 

número de peças publicitárias que divulgam veículos automotores – motos, carros, 

caminhões e tratores – nas edições pesquisadas da revista Veja, em 1982. Como 

citado por HOBSBAWM (1994), uma das maneiras de se medir o crescimento e 

desenvolvimento econômico dos países do Terceiro Mundo, entre as décadas de 

1970 e 1980, era, exatamente, pelos os números crescentes da fabricação e das 

vendas de automotores, caminhões e tratores, especialmente. A publicidade de 

veículos automotores na revista aponta para o aquecimento do mercado agrícola, 

uma herança de um investimento do governo militar no segmento. Em seu título, o 

anúncio da Valmet dá ênfase à plantação de cana de açúcar, elemento base na 

produção de álcool combustível, outro investimento do governo desta época. É 

interessante chamar a atenção para o fato de que os canaviais são reconhecidamente 

plantações que exploram os chamados “boias frias”, com condições indignas de 

trabalho. Como diz o texto, o trator modelo 118-4 “foi projetado para aguentar o 
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trabalho duro do canavial [...] sem ficar moído”. Apesar da relação direta do objeto 

com a mobilidade física, o texto verbal e não verbal do anúncio trabalha menos com 

esta questão e chama mais a atenção para o aspecto indicial da qualidade do produto. 

 

Figura 39: Anúncio página dupla veiculado na revista Veja, edição 720, de 23/6/1982, p.28-29. Fonte: 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 18/06/2013 
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A seleção segue ganhando 

e a cobertura da revista sobre a 

Copa aumenta. Na edição 721 

(Figura 40)
93

, são 13 páginas 

sobre o torneio, com o tag da capa 

anunciando a decisão em 

Barcelona (a partir de Barcelona 

as partidas são eliminatórias).  

Presente na capa da edição 

anterior, o jogador Falcão é 

motivo para que o governo de 

Santa Catarina anuncie na revista, 

visto que ele é natural do estado: 

“Santa Catarina contribui com 

9,09% desta seleção”, afirma o 

texto da peça
94

.  

Este anúncio de 

oportunidade junta os “produtos de 

exportação” do Estado em um 

mesmo texto: o “Rei de Roma” é 

de Santa Catarina, assim como 

frangos, malhas, porcelanas e 

azulejos que eram exportados para 

países da América do Sul, Oriente 

Médio e para a União Soviética. O 

anúncio em questão serve à 

investigação com um bom 

exemplo da comunicação que 
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 Figura 40: Capa da revista Veja, edição 721, de 30/6/1982. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx  Acessado em: 18/06/2013. 
94

 Este anúncio já foi apresentado na p.108 deste capítulo.  

 

Edição 721 

Data de Capa: 30/06/1982 

Tiragem: 585.100 exemplares 

Número de páginas: 156 

Páginas de publicidade: 81 (50,6%) 

Matéria de Capa: O Brasil e as Armas. 

Copa do Mundo: 13 páginas (matéria) 

Marcas Anunciantes: 79 
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exalta o movimento dos objetos, do qual a publicidade faz parte, como mencionado 

no item 3.2 deste capítulo. 

 Há, ainda, nesta edição, alguns anúncios de bancos que divulgam a abertura 

de agências no exterior. Além do Bradesco, com agência em Nova York, o Banco 

Nacional anuncia a abertura de uma agência em Miami e o Banco Real aparece 

divulgando seus 70 pontos de atendimento em diversas cidades do mundo. A ideia 

de circulação de mercadorias e valores estava em alta na época por causa do 

incentivo à exportação. Além disso, implícita a essa questão, há a crise internacional 

que afeta a economia brasileira; o que faz com que a moeda nacional desvalorize e a 

compra de dólares se torna interessante como poupança, só que no exterior.   

Nesta edição foi selecionado um anúncio de marca global: a peça da Gillette, 

do barbeador Atra (Figura 41), que conta com um personagem que ficou bem 

famoso na Copa do Mundo FIFA de 1982: o Pacheco.  

 

Figura 41: Anúncio página simples veiculado na revista Veja, edição 720, de 30/6/1982, p.9.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 18/06/2013. 
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Inventado pela agência de publicidade brasileira Alcântara Machado, o 

Pacheco saiu do papel e virou ‘gente de carne e osso’. Torcedor fanático, Pacheco 

foi à Copa junto com a seleção após a Gillette ter fechado uma das cotas de 

patrocínio com a CBF. Em cada edição pesquisada da revista, Pacheco tinha pelo 

menos uma página com uma história de sua participação na Copa do Mundo como 

‘Torcedor Número Um’ da seleção.  Pela diferença de visual, os anúncios utilizavam 

da estética de história em quadrinhos em uma revista quase sem ilustração e para o 

público leitor adulto, o anúncio chama a atenção do receptor da mensagem que, 

possivelmente ele também um torcedor, se identificava com o personagem e achava 

graça das histórias. Discursivamente, o peso do texto, principalmente visual, está no 

verde e amarelo do Brasil e da seleção e marca, fortemente, o caráter fanático do 

torcedor brasileiro, mesmo que o produto seja de uma marca global. 

 

 

 

 

 



 

 

163 
 

Mesmo com a seleção 

passando para a próxima fase da 

Copa de maneira ‘espetacular’, nos 

termos da própria revista, na 

edição 722 (Figura 42)
95

 a seleção 

brasileira perde a capa para uma 

pauta não relacionada à Copa do 

Mundo: o sucesso editorial do 

personagem Analista de Bagé, de 

Luiz Fernando Veríssimo. Apesar 

do trocadilho do título: “O 

campeão do humor”, a matéria 

sobre Veríssimo tem seis páginas, 

enquanto são quatro as páginas 

dedicadas à seleção, no total de 

nove dedicadas à Copa. O número 

de páginas da revista também 

diminui, 132 páginas, assim como 

o percentual de páginas de 

publicidade, 46,2%, em 

comparação à edição anterior. 

  Com relação a esta 

edição, há vários anúncios de 

marcas globais cujo produto e/ou 

serviço está relacionado à 

mobilidade: tanto a DHL, ao fazer 

circular mercadorias, valores, 

imagens e informação; a British 

Caledonian, ao deslocar pessoas e mercadorias; o telex da Siemens, que movimenta 
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 Figura 42: Capa da revista Veja, edição 722, de 07/07/1982. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx  Acessado em: 18/06/2013. 

Edição 722 

Data de Capa: 07/07/1982 

Tiragem: 585.200 exemplares 

Número de páginas: 132 

Páginas de publicidade: 61 (46,2%) 

Matéria de Capa: O Campeão do Humor 

Copa do Mundo: 9 páginas ( matéria) 

Marcas Anunciantes: 60 
F

ig
u
ra

 4
6
 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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informação; assim como o caminhão da Mercedez Benz, em uma abordagem mais 

física ou geográfica da mobilidade, expressam em seus textos a cultura da 

mobilidade.  

Na edição 722 foi selecionada somente uma peça, de marca global, 

relacionada à mobilidade física ou geográfica, sem o apelo da Copa do Mundo em 

seu discurso: o anúncio da GE, que assina ‘General Eletric do Brasil’ (Figura 43).  

Esta peça divulga a abertura da maior fábrica de ferros elétricos no mundo, 

em Santo André – SP, e em seu texto há a ideia de globalização dos mercados e do 

movimento dos objetos quando afirma: “Neste momento, um tailandês está indo 

para o trabalho com uma roupa bem passada por um ferro elétrico brasileiro. É GE. 

Neste instante, uma mulher na Malásia olha orgulhosa o brilho do salão de sua casa, 

onde acabou de passar uma enceradeira brasileira. É GE [...] A GE é a marca da 

presença brasileira em todo o mundo”. No caso deste anúncio da GE do Brasil, duas 

ideias constantes na estratégia econômica, herança do nacionalismo de fins, 

aparecem: o desenvolvimento de um parque industrial nacional em parceria com 

empresas americanas e a fabricação de mercadorias de pequeno porte direcionadas 

para o consumidor final, como vimos neste capítulo. 

  

Figura 43: Anúncio de página dupla veiculado na revista Veja, edição 722, de 07/07/1982, p.86-87. 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx  Acessado em: 18/06/2013 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Com a saída do Brasil da 

Copa do Mundo da Espanha, 

eliminado pela Itália, e o fim do 

torneio, a Copa deixa de ser tema 

dos anúncios na edição 723 (Figura 

44)
96

. A única marca a citar o 

desempenho da seleção brasileira no 

texto é a Rhodia (Figura 45): “O 

sonho não acabou, o sonho 

recomeçou”, afirma o título da peça.  

Visualmente, o anúncio 

chama a atenção pela foto PxB da 

torcida brasileira que ocupa 

praticamente toda a página. A 

princípio, a ‘falta’ de cor na foto 

seria justificada pelo momento de 

lamentar a volta antecipada da 

seleção geração de ouro (COSTA, 

2014) – “...que zebrona chega uma” 

- ao mesmo tempo em que a marca 

valoriza todo o esforço despendido 

pelo time na conquista do título. Um 

típico anúncio de oportunidade para 

reforçar que a Rhodia, empresa da 

indústria têxtil global com fábrica 

no Brasil, “valoriza quem trabalha”, 

frase com que a marca assina o 

anúncio.  
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 Figura 44: Capa da revista Veja, edição 722, de 14/7/1982.  

Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx  Acessado em: 18/06/2013. 

Edição 723 

Data de Capa: 14/07/1982 

Tiragem: 585.200 exemplares 

Número de páginas: 132 

Páginas de publicidade: 68 (51,5%) 

Matéria de Capa: O Preço das Estatais.  

Copa do Mundo: 7 páginas (matéria) 

Marcas Anunciantes: 60 
F

ig
u
ra

 4
8
 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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O slogan faz sentido como argumento persuasivo porque a empresa tem boa 

parte de seus tecidos usados na confecção de uniformes. A peça tem um caráter mais 

institucional do que promocional e, por esta razão, tecnicamente, seu efeito no 

público receptor deve ter sido mais emocional do que reativo. 

 

Figura 45: Anúncio de página simples veiculado na edição 723, de 14/07/1982, p.104.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 18/06/2013. 

 

Outra peça selecionada nesta edição foi o anúncio de ‘quase’ página dupla da 

Sharp (Figura 46) relacionado à mobilidade virtual ou imaginativa e, neste caso, sem 

o apelo à Copa do Mundo FIFA.  

 Nos anúncios veiculados nas edições anteriores, a empresa usou o apelo da 

paixão pela seleção brasileira para divulgar seu videocassete. “A seleção apaixona,” 

diz o título de um dos anúncios. Na edição 723, com a saída da seleção da Copa, a 

Sharp veicula uma peça que divulga seu videocassete, ainda com a abordagem da 

paixão, mas que não era mais direcionada à seleção brasileira e sim, à vida, como 

afirmava o título: “Paixões acima do tempo e do espaço”.   

Tudo é diferente no anúncio: o formato, a ilustração coloridíssima de uma 

figura icônica, como a Marilyn Monroe e, principalmente, o texto poético, a 

começar pelo título.  Em um primeiro momento, nada que é dito ou mostrado pelo 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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anúncio tem a ver com tecnologia e/ou um videocassete. Ao ter sua atenção desviada 

para a leitura do texto, o receptor da mensagem é surpreendido pelo tema do 

anúncio: paixão. “[Algumas pessoas] querem ultrapassar o espiritual, atravessar o 

divino e alcançar outros níveis. Heresia? Elas se lixam para quaisquer opiniões. O 

que interessa é a perfeição. Suprema. Esse determinismo pode ser definido numa 

palavra: paixão”. O texto segue cheio se simbolismo e nos dois últimos parágrafos 

há a afirmação e de que a Sharp foi contaminada pela paixão: “a paixão contaminou 

a Sharp. É uma propulsão febril. O que é perfeito pode ser aperfeiçoado. A 

qualidade, suplantada. Há um empenho de todos nessa empresa em direção ao 

supremo. O vídeo-cassete Sharp emociona. O som e a imagem excedem a fantasia e 

atingem o real. Assim a Sharp reanima a imortalidade dos verdadeiros mitos. Dá-

lhes carne [aqui faz sentido a presença da Marilyn Monroe]. A energia dessas 

personagens, então, rompe as barreiras do tempo. Sua vida permanece como 

semente nas novas gerações”. A abordagem criativa da peça é interessante por 

mostrar como a tecnologia seria capaz de ultrapassar as barreiras do tempo e do 

espaço, pela memória ‘imortalizada’ nas imagens gravadas no caso, no videocassete 

Sharp.  

Como já mencionado, falar de mobilidade é também falar em imobilidade. 

Neste caso, a mesma tecnologia, isto é, o mesmo objeto que põe em circulação as 

imagens virtualmente, por um lado, pode fixar os momentos e construir memórias, 

por outro. Como no anúncio do Itaú Estratégia Global sobre os caixas eletrônicos, 

assim como no texto do Walkman da Sony, já é possível perceber no discurso das 

marcas uma tendência de ‘atracação’ (mooring) e de certo hibridismo entre a 

máquina e o indivíduo que será mais intensamente experimentada na sociedade 

móvel, em rede e de riscos, como veremos no capítulo a seguir.  
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Figura 46: Anúncio de página dupla veiculado na revista Veja, edição 723, de 14/07/1982, p.46-47.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx  Acessado em: 18/06/2013 
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CÃPI TULO 3 – 1998 
 
 

Bem-vindo ao século XXI: neoliberalismo à brasileira na sociedade 

móvel, em rede e de risco. 
 

Ao longo da década de 1980 o mundo sofreu alterações estruturais advindas 

dos intensos fenômenos socioeconômicos relacionados ao processo de globalização 

da economia. Estes fenômenos afetaram não só os grandes países do norte rico, mas, 

principalmente, os países da periferia do capitalismo, tais como o Brasil.  

Esse processo desenvolveu características inesperadas, com efeitos colaterais 

não previstos, que ganharam intensidade com a ampliação da mobilidade e da 

flexibilidade das tecnologias empregadas tanto nos sistemas de informação quanto 

nas cadeias produtivas ao redor do mundo (BECK, BONSS e LAU, 2003). Este 

quadro fez das décadas de 1980 e 1990 as “Décadas de Crise”, nos termos de 

Hobsbawm (1995). 

 

Figura 47: Capa da revista Veja, edição 1562, de 02/09/1998.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 04/11/2014.  
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No que diz respeito ao Brasil, na década de 1980 houve o aumento da dívida 

externa que, somado ao desemprego e à inflação, combatida com planos econômicos 

e a maxidesvalorização da moeda, mergulhou o país na recessão. No plano externo, 

a Guerra do Iraque e a consequente crise do petróleo, em conjunto com a revolução 

técnico-científica e as alterações no paradigma do mercado de trabalho - que 

mudaram de maneira irreversível as formas de organização da atividade produtiva –, 

causaram esgarçamento das fronteiras e o enfraquecimento dos Estados nacionais. 

“As Décadas de Crise foram a Era em que os Estados nacionais perderam seus 

poderes econômicos”, afirma Hobsbawm (1995, p.398). O resultado de tais 

alterações foi a base para o desenvolvimento e a implementação de um mercado 

global, ao mesmo tempo em que colocou em cheque a própria lógica da globalização 

(VISENTINI, 2013; DUPAS, 2001).  

A década de 1990 é uma década de crise não só financeira, mas também 

simbólica e ideológica, entre socialismo e capitalismo, com o fim da Guerra Fria 

após a queda do muro de Berlim, em 1989 (POMERANZ, 2009). Esta “avalanche 

que se abateu no Leste Europeu no final da década de 1980, e à qual se sucedeu o 

desmoronamento da URSS, em dezembro de 1991” (Idem, p.16), marcou o fim do 

socialismo real e, em contrapartida, marcou também a vitória do capitalismo cada 

dia mais global. Nos anos 90 tiveram, ainda, a crise mexicana (1995) e a crise 

asiática (1997), além da crise russa, em 1998, à qual se refere a capa da edição 1562, 

de 2 de setembro, da revista Veja (Figura 47) O calote da dívida russa abalou as 

bolsas de valores do mundo todo, inclusive a do Brasil, deixou “o mundo em 

pânico” e à beira de uma possível “recessão global”, visto que, diferentemente de 

1982, em 1998 os cenários político e econômico no Brasil não estavam tão 

descolados do cenário internacional.  

No que concerne, portanto, ao cenário nacional, todas as três crises se deram 

no período do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso (FHC), cuja política 

econômica tinha como base uma atuação neoliberal iniciada no período anterior, 

com o Collor de Mello, no qual, segundo Visentini, a economia brasileira teria sido 

“bruscamente jogada no livre mercado global” (2013, p.103). No entanto, apesar da 

estabilidade econômica do período FHC, a partir do Plano Real, lançado em 1994, a 
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ocorrência de três crises globais em um curto período de três anos afetou o 

crescimento e o valor da moeda desequilibrando a economia e teve, como 

consequência, o desgaste do governo federal (AARÃO REIS, 2014). 

É nesse cenário de crise econômica e financeira tanto externa quanto interna 

e, especialmente, da entrada do Brasil no mercado neoliberal global, que o contexto 

sócio-histórico será analisado nos dois primeiros itens do capítulo. Para tratar do 

contexto histórico global e da emergência de uma sociedade móvel, em rede e de 

riscos (“mobile risk society”, KESSELRING, 2008, tradução nossa), o item 3.1 terá 

como base a Teoria da Modernização Reflexiva de Giddens, Lash e Beck (1995). 

Com o enfraquecimento do Estado-Nação e das instituições macrossociais, houve 

uma individualização do social que exige dos sujeitos uma crescente demanda por 

mobilidade espacial e social para darem conta de suas atividades cotidianas com 

maior possibilidade de sucesso e menor risco. A partir desta nova configuração 

social, será apresentado o conceito de motilidade, ou potencial de movimento, o 

qual, como dito na introdução, serve como base para a construção e validação da 

hipótese da tese, que defende a ideia de um consumo de potencial de movimento, 

isto é, de (i)mobilidades, que seria discursivamente representado no comunicação 

publicitária das marcas. 

No item 3.2 será abordado o contexto brasileiro pós-ditadura, levando-se em 

conta as mudanças econômicas e sociais pelas quais o país passou a partir da 

estabilização da moeda e da afirmação de uma política econômica neoliberal, que 

levou o país a entrar no mapa de consumo e do comércio global. E para finalizar, na 

última parte será feita a análise formal dos anúncios selecionados, conforme o 

enfoque da hermenêutica de profundidade (THOMPSON, 2000), já explicitado no 

primeiro capítulo, nas considerações sobre os protocolos metodológicos. 
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3.1. Modernização reflexiva e mobilidade: o potencial de movimento e a 

emergência de uma sociedade móvel, em rede e de risco 

 

Na contemporaneidade a mobilidade aparece como uma base, mesmo que 

móvel ou por vezes fluida, de novas dinâmicas sociais que formam, no conjunto, 

uma nova maneira de se estar no mundo denominada como uma cultura da 

mobilidade (URRY, 2003). Desde a virada do século XIX para do século XX, a 

noção de uma cultura baseada nas mobilidades de pessoas, objetos, informação e 

imagens só vem crescendo em intensidade e extensão. “A mobilidade é o princípio 

fundamental da modernidade”, afirma Kesselring (2008, p.81, tradução nossa) e na 

vida moderna, o indivíduo tem que lidar o tempo todo com a mudança, o movimento 

e com o trânsito que reconfiguram e reestruturam os laços sociais e os elementos 

espaciais e materiais do ambiente.  

O crescimento das práticas de mobilidade espacial e de comunicação são 

expressões dessas mudanças que estão relacionadas à compressão espaço-temporal, 

à velocidade da técnica e à consequente morte da distância (HARVEY, 2005).  

Sobre este aspecto, o que caracteriza a vida on the move na contemporaneidade é 

resultado, ao mesmo tempo em que é a razão, de uma vida suportada por complexos 

e interdependentes sistemas de mobilidades, com foco na comunicação e nos 

transportes, que servem como uma plataforma para a circulação de pessoas, objetos, 

capital, informações e imagens.  

A movimentação neste cenário ainda se vê potencializada por novas 

combinações entre indivíduos e objetos, e entre estes híbridos e os sistemas, em 

variadas e diferentes relações de acoplagem que demandam novos sistemas que se 

(re)fazem e se (re)organizam enquanto estão ‘intrainteragindo’. E ao interagirem e 

se auto-organizaram em movimento, criam novas caminhos e novas possibilidades 

que exigem novas (re)formas e (re)organizações, em um looping de alterações, de 

mudanças e de (re)configurações que fazem maximizar ainda mais, a velocidade da 

técnica e a fluidez do cenário e que exigem novas capacidades, habilidades e 

potencialidades dos sujeitos. 
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Neste sentido, a modernidade atinge certo estágio que radicaliza a si mesma 

e acaba por ‘fluidificar’ suas macroestruturas sociais que não deixam de existir, mas 

tornam-se incapazes de operarem como uma base firme para seus próprios 

princípios, todos eles identificados com o Estado-Nação: um território 

compartilhado, uma identidade nacional, o bem estar social, o pleno emprego, a 

memória de um passado comum e um futuro dado como certo.  

Segundo Giddens, Lash e Beck (1995), esta nova experiência de vida sob 

condições de tamanha incerteza serviu como uma plataforma para a emergência de 

uma segunda modernidade ou uma “modernidade reflexiva”. Segundo os autores, 

este conceito não implicaria, como pode sugerir o adjetivo ‘reflexivo’, uma reflexão 

sobre o momento em que se encontram as sociedades, mas, antes, uma 

autoconfrontação da modernidade com ela mesma (Idem, p.18) que coloca em 

questão seus próprios limites e fragilidades.  

É importante salientar que os autores não têm a pretensão de tenta marcar 

uma época ou período de tempo, digamos, pós-moderno. Pelo contrário, a Teoria da 

Modernização Reflexiva chama a atenção para esta questão ao definir a segunda 

modernidade menos como um era e mais como um resultado de sua radicalização. 

Afirmam Beck, Bonss e Lau:  

A modernidade não foi varrida do mapa. Mas tornou-se incrivelmente 

problemática. Enquanto crises, transformações e mudanças sociais 

radicais sempre fizeram parte da modernidade, a transição para uma 

segunda modernidade reflexiva não só altera as estruturas sociais como 

revoluciona a si mesma ao alterar suas coordenadas, categorias e 

conceitos (2003, p.2, tradução nossa). 

Neste sentido, a modernidade teria mudado “de dentro para fora” em um 

movimento que os autores (Ibidem) denominam de meta-mudança (“meta-change”), 

na qual fica claro que não só as estruturas macrossociais foram alteradas, mas a 

própria categoria de mudança sofreu alterações. Afirmam os autores: “esta meta-

mudança da sociedade moderna é resultado de uma massa crítica de efeitos 

colaterais não esperados, ou mais precisamente, efeitos que eram originalmente, 

para serem mais estreitos em seu escopo do que realmente foram” (BECK, BONSS 

e LAU, 2003, p.2, tradução nossa).  
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Como já mencionado, o contínuo desenvolvimento técnico, econômico, 

político e cultural do capitalismo global teria gradualmente revolucionado o chão 

social e a própria fundação da modernidade. “A modernização reflexiva joga fora, 

no fluxo, seus princípios”, afirmam Beck, Bonss e Lau (2003). Conforme afirma 

Hobsbawm (1995), o desenvolvimento de uma economia transnacional de escopo 

global teria destruído a base da economia nacional –especialmente nos países do 

Primeiro Mundo - e teve impactos nas políticas e nas culturas ao fragilizar as 

fronteiras. Ao alterar a relação entre o local e o global, entre o doméstico e o 

estrangeiro, a globalização também altera o que seriam as fronteiras do nacional e, 

desta forma, a base que sustentava uma sociedade estruturalmente associada ao 

Estado-Nação.  

Neste sentido, é possível afirmar que a erosão do nacionalismo é resultante 

dos efeitos colaterais da globalização dos mercados (as práticas offshore, a divisão 

internacional do trabalho, o enfraquecimento dos estados nacionais, a entrada das 

mulheres no mercado de trabalho com impactos na vida familiar, entre outras 

consequências, como já mencionado no capítulo anterior) e a exacerbação das 

práticas das mobilidades em todas as escalas e esferas da vida cotidiana – do corpo 

até o global, não necessariamente nesta ordem de intensidade e causalidade.  

Para Beck, (2008) a modernização reflexiva é base para o surgimento de uma 

sociedade móvel e de risco (“mobile risk society”), cuja uma das principais 

características é a constante mudança. De acordo com Kesselring (2008, p.77), uma 

sociedade de risco é uma sociedade na qual a garantia das instituições foi perdida e 

não há nada mais que prenda o sujeito à estrutura. A relação entre os indivíduos e as 

instituições é agora experimentada de forma variável, moldável, flexível e como 

produtos de livre-escolha. Segundo o autor:  

A sociedade de risco é uma sociedade na qual as estruturas tornam-se 

instáveis e permeáveis. É uma formação social na qual a ameaça de uma 

perda de mobilidade social é onipresente em todas as classes sociais. As 

estabilidades [do modelo anterior] são consideradas em estado de 

‘liquefação’. (KESSELRING, 2008, p.77, tradução nossa).  
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A sociedade móvel e de risco é uma sociedade global, mobilizada social e 

espacialmente. A estrutura espaço-temporal deste tipo de sociedade é baseada na 

funcionalidade, eficiência e eficácia das estruturas dos sistemas de transporte e de 

comunicação de larga escala que operam como uma poderosa estrutura global que 

modela e/ou formata o contexto cultural e social das sociedades contemporâneas.  

A Teoria da Modernização Reflexiva abre uma série de possibilidade de 

pesquisa nas Ciências Sociais que teriam, segundo Beck, Bonss e Lau (2003), o 

objetivo de compreender quais são as implicações sociais, políticas, econômicas e 

culturais da vida em uma sociedade móvel, em rede e de risco cujo escopo 

ultrapassa os limites do nacional e se apresenta como um fenômeno global.  Para dar 

conta desta tarefa, Beck, (2008) propõe uma sociologia cuja visada mais 

cosmopolita (“cosmopolitan society”) do que nacionalista a posiciona como uma 

poderosa ferramenta de análise das dinâmicas sociais, políticas, econômicas e 

culturais da vida na contemporaneidade.  

Neste ponto é importante lembrar, conforme já comentado na introdução 

desta tese, que a globalização dos mercados e suas consequências no 

enfraquecimento do Estado-Nação e na emergência de uma modernidade reflexiva, 

aconteceram em momentos diferentes e, principalmente, de formas diferenciadas 

nos países ‘desenvolvidos’ e nos países ‘em desenvolvimento’, como no caso do 

Brasil. Articular esta diferença dos contextos sócio-históricos e construir um cenário 

no qual é possível vislumbrar tanto as diferenças quanto as semelhanças entre as 

condições internas e externas é um dos objetivos desta tese. Para tal tarefa, são, aqui, 

evocados autores que possuem, pela própria natureza do tema, um lugar de fala mais 

eurocêntrico, mas, que, quando postos em diálogo com autores nacionais, dão um 

novo sentido aos fatos tratados na pesquisa. Além disso, esta articulação entre 

perspectivas globais e locais faz parte do próprio caráter da investigação e, se assim 

for possível falar, em última instância seguem a proposta de Beck, de analisarmos a 

sociedade brasileira contemporânea por meio de uma visada mais cosmopolita.   

Desta forma, segundo Beck (2008, p.29-31, tradução nossa), a propósito da 

mobilidade, a perspectiva cosmopolita lança uma nova gramática sobre o quadro 



 

 

176 
 

social e político. A partir desta nova gramática, aplicada a uma metodologia 

cosmopolita, pesquisas a respeito das novas configurações e relações entre 

estabilidade e mudança e entre mobilidade e imobilidade podem ser pensadas com 

base na vida globalizada, móvel, em rede e de risco e pelo protagonismo do 

indivíduo e outras organizações (regionais ou locais, como o MERCOSUL ou 

transnacionais, como a ONU) diante do enfraquecimento do Estado.  

Para esta pesquisa de tese, esta teoria opera como um ponto de partida para 

analisar como a dominância da ambivalência, da mobilidade e do risco coloca em 

foco o papel do individuo que se torna o centro da tomada de decisão. Se, por um 

lado, a multiplicidade das possibilidades e a falta de limites de escolha levam ao 

fenômeno de individualização da sociedade, ou, nas palavras de Beck, Bonss e Lau, 

levam a certa “emancipação do indivíduo” (2003, p.15, tradução nossa), por outro 

lado, causam incerteza visto que “estar solto” cria um déficit na integração social. 

“Contra esses déficits é contraproposto um variado número de tentativas de 

construção de novas e/ou secundárias formas de comunhão, das ‘tribos’ ao 

fundamentalismo étnico”, afirmam os autores (2003, p.15, tradução nossa).  

Em linha com a noção de individualização social, ao mesmo tempo em que 

há uma busca por certo ancoramento, Velho afirma que (2003, p. 38), “nas 

sociedades moderno-contemporâneas existe uma tendência de constituição de 

identidades a partir de um jogo intenso e dinâmico de papéis sociais, que se 

associam a experiências e a níveis de realidade diversificados, quando não 

conflituosos e contraditórios”. 

De acordo com Kesselring (2008, p.78, tradução nossa), esta situação social 

faz com que os indivíduos sejam forçados a navegar e a decidir sobre uma situação 

enquanto são confrontados com os problemas, sem nenhuma clareza do que se 

passa. Desta maneira, na sociedade móvel e de risco o indivíduo é responsável pela 

sua trajetória ao longo de sua vida, ao contrário do que acontecia na primeira 

modernidade, quando o Estado era o grande provedor da conformidade entre tempo 

e espaço; da identidade, do espaço e das pessoas; e, ainda, da equivalência entre o 

passado e o futuro (BECK, BONSS e LAU, 2003, p.13). Ainda de acordo com 
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Velho: “inegavelmente existe tensão e conflito entre os níveis coexistentes: entre o 

Estado-Nação e a globalização do mundo moderno” (2003, p.38). 

Em resumo, o que aqui se coloca é que o conceito social de mobilidade da 

primeira modernidade era direcional porque enfatizava a necessidade e a 

possibilidade do indivíduo desenvolver uma suposta linearidade e precisão na vida, 

tanto social quanto espacialmente. Já na modernidade reflexiva, pelo próprio cenário 

de fluxos contínuos, as práticas de mobilidade tornam-se não lineares, ou não 

direcionais, visto que “uma das maiores características da modernização reflexiva 

para os indivíduos é a aceitação da desorientação”, afirma Bauman (2005, p.4 apud 

KESSELRING, 2008, tradução nossa)
97

, tendo em vista que “as pessoas 

experimentam uma falta de itinerário e de direção na vida moderna”. Em linha com 

Bauman, Kesselring afirma que:  

Seja viajando por longas distâncias, seja no contexto da carreira ou da 

mobilidade profissional, ou seja surfando na internet a experiência de 

mover-se de um ponto ao outro, via de regra, é não direcional e tem a ver 

muito mais com flutuar e mover-se a deriva do que com um movimento com 

itinerário prévio e calculado [...] O conceito de mobilidade reflexiva é 

diferentemente construído: não mais se refere à ideia paradigmática de um 

desenvolvimento linear, mas ao conceito de uma mobilidade reticular e em 

rede. (2008, p.93, tradução nossa) 

 

A partir do momento em que a vida acontece solta e sem direção (ou com 

muitas e todas ‘ao mesmo tempo agora’), isto é, em um cenário de incerteza, 

ambivalência e de risco, há certa luta por estabilidade. Neste sentido, indivíduos e 

grupos, e arrisco a dizer que mesmo empresas, estão vivendo no interior de um 

constante processo de construção de estabilidade por meio de afiliações e parcerias. 

Hannam, Sheller e Urry (2006 apud KESSELRING, 2008, p.93, tradução nossa)
98

 

utilizam o termo ‘atracação’, em inglês “mooring”, para expressar a ideia de que a 

mobilidade não existe sem a imobilidade. Já Beck (2008) cunha a expressão “roots 

with wings”, não só para ressaltar o caráter temporário e transitório destas afiliações 
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- que podem mudar em função dos interesses e dos projetos de vida dos indivíduos -, 

mas, principalmente, para chamar a atenção para o fato de que na sociedade móvel, 

em rede e de riscos os indivíduos tendem a voar, mais precisamente, têm que voar, 

mas que o fazem, ou tentam fazê-lo, guardando suas raízes, ou certa 

fixação/atracação que, em última instância, produz certa imobilidade.  

Esta ideia de Beck está em linha com a frase de Kesselring (2008, p.90, 

tradução nossa), já citada na introdução desta tese, de que para dar conta da vida em 

movimento as pessoas precisam de referências sociais e de núcleos de estabilidade, 

dos quais os bens (marcas, produtos, serviços, lugares, entre outros), os meios (dos 

conglomerados midiáticos aos dispositivos tecnológicos móveis) e a mensagem 

(comunicação publicitária global) seriam parte constitutiva importante.  

Uma possibilidade de reflexão e diálogo interessante pode ser aqui evocada a 

partir da afirmação de Velho de que:  

As sociedades complexas moderno-contemporâneas são constituídas e 

caracterizam-se por um intenso processo de interação entre grupos e 

segmentos diferenciados. A própria natureza da complexidade moderna 

está indissoluvelmente associada ao mercado internacional cada vez mais 

onipresente, a uma permanente troca cultural através de migrações, 

viagens e encontros internacionais de todo o tipo, além do fenômeno da 

cultura e da comunicação de massa (2003, p.38). 

 

A proposta de que os objetos e a comunicação podem ser considerados como 

referências sociais e como núcleos de estabilidade surgiu a partir da noção de que na 

sociedade contemporânea a mobilidade tornou-se um veículo ou um instrumento de 

construção do self que encaixa perfeitamente na ideia de uma sociedade da 

individuação, na qual o sujeito se percebe como proprietário de sua vida e de suas 

escolhas.  

Nesse cenário de mobilidade em que o sujeito “parece flutuar livremente” 

(HALL, 2003), o consumo e suas práticas sociais se apresentam como forma de 

fixar, mesmo que temporariamente, uma personalidade e uma identidade que 

prendem o sujeito a um projeto de vida. Num ambiente “solto”, não fixo, 

basicamente de passagem e circulação de pessoas, bens, dinheiro, ideias, imagens e 
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informação, a sociedade buscou inventar novas instâncias para a integração das 

pessoas. Há na sociedade contemporânea uma noção de pertencimento que foge às 

regras modernas de representação social em função de nacionalidade e cultura 

histórica que, sob discursos forjados pedagogicamente sobre a nação, integravam os 

sujeitos. Esse escape às regras possibilita a construção, pela aquisição, posse e usos 

dos bens, de novas configurações identitárias que têm no consumo um dos seus 

ponto de partida (NOGUEIRA, 2010, p.48).  

No entanto, indo um pouco adiante nesta questão, é possível afirmar que na 

sociedade móvel, em rede e de risco o consumo, entendido, aqui, como a aquisição, 

posse e usos dos bens, ultrapassa sua condição de operador de identidade e emerge 

como uma prática que suporta certa estabilidade em um mundo em constante 

movimento.  

Conforme já mencionado, a cultura material empodera o ser humano. Neste 

sentido, ao adquirir algo, um ‘treco’, nos termos de Miller (2013, cap.2), os 

indivíduos adquirem o potencial de movimento – motilidade (KAUFMANN, 2002) - 

necessário para escapar dos riscos da vida em movimento, assim como para 

vivenciar certa estabilidade no cenário social fluido contemporâneo. É exatamente 

nesta parceria entre o indivíduo e os ‘trecos’, portanto, nos híbridos, que reside à 

força: em cada objeto - tangível ou não, mesmo abstrato, como a tecnologia, ou 

ainda algo constitutivo da natureza, além da própria humanidade – existe certo 

potencial de uso (affordance), que será ou não utilizado (ready-to-handeness) e 

transformado, ou não, em movimento. A motivação para o consumo de bens, nesse 

sentido, seria a mobilidade potencial, ou motilidade, que será ou não transformada 

em movimento pelos indivíduos quando, e se necessário for, com base em seus 

estilos e projetos de vida. 

Esta é a razão fundamental da ideia de um consumo de (i)mobilidades, 

conforme mencionado na introdução desta tese. Com o atributo de motilidade em 

cada objeto, a publicidade eleva o potencial de movimento como seu principal 

argumento discursivo. Sobre este aspecto, a publicidade não venderia mais só razão 

prática do uso do bem, como em uma sociedade industrial; ou não venderia mais só 
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identidade ou status conseguidos pela aquisição do bem, como numa sociedade de 

consumo (BAUDRILLARD, 1970); mas, principalmente, venderia a motilidade 

necessária para dar conta da vida em uma sociedade móvel, em rede e de riscos, no 

interior da qual uma cultura da mobilidade se faz o tempo todo presente.  

 

3.1.1. Motilidade: repensando a mobilidade como potência de 

movimento em um ambiente fluido e de riscos 

 

Segundo Kaufmann, existem alguns limites do conceito de mobilidade nas 

Ciências Sociais que devem ser ultrapassados. Em primeiro lugar, a polissemia do 

conceito de mobilidade enfraqueceria as pesquisas realizadas na área porque 

“mobilidade espacial não é um conceito inequívoco e pode tanto referir-se ao 

movimento físico quanto ao movimento metafórico da comunicação, e concerne a 

pessoas, mercadorias, informação e ideias” (KAUFMANN, 2002, p.35, tradução 

nossa). Portanto, para o autor, mobilidade é um conceito vago, visto que 

multidisciplinar, que não pertence somente ao campo da Sociologia. 

Nas Ciências Sociais é comum a referência à mobilidade social (classe) nos 

estudos sobre mobilidade residencial, migração, deslocamentos diários e de viagens 

e turismo. No entanto, o foco é na geografia dos movimentos em detrimento dos 

atores que se movem, sendo este o segundo ponto o qual Kaufmann afirma que deve 

ser ultrapassado teoricamente. Na opinião do autor, essa pode ser uma das razões 

para que as Ciências Sociais não deem a devida atenção aos atores apesar de eles 

serem o ponto central da questão. 

O potencial de velocidade permitido pela tecnologia dos sistemas de 

transporte e comunicação é comumente visto como um instrumento que 

oferece mobilidade às pessoas, como um meio para fazê-las móveis. É 

imperativo que essa confusão entre o potencial de velocidade oferecido 

pelas tecnologias e a atribuição direta e inquestionável de estratégias para 

a mobilidade das pessoas seja abandonada se quisermos estudar a 

mobilidade espacial sob o ponto de vista sociológico. Somente articulando 

as razões e intenções dos atores em serem móveis ou, ao contrário, suas 
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escolhas pela imobilidade, nós iremos alcançar esse meta. (KAUFMANN, 

2002, p.37, tradução nossa). 

 

Nesta “confusão conceitual” – de que fluidez é o mesmo que mobilidade – 

reside a crítica e a motivação para que Kaufmann proponha uma expansão do 

conceito de mobilidade ao sugerir uma inversão na perspectiva teórica. A ideia é 

pensar mobilidade a partir do potencial de movimento das pessoas, no caso, 

motilidade, e não a partir do seu deslocamento físico. 

Segundo o autor, “motilidade pode ser definida como a capacidade da pessoa 

em ser móvel ou, mais precisamente, a maneira como o indivíduo se apropria do que 

é possível no domínio da mobilidade e usa esse potencial em suas atividades” (2002, 

p.37, tradução nossa). A proposta aqui é considerar que todos os atores possuem 

potencial de mobilidade que será (ou não) transformado em movimento de acordo 

com suas aspirações e circunstâncias. Kaufmann defende a ideia de que ao se adotar 

a noção de motilidade os pesquisadores não estariam reificando as noções de espaço 

e de tempo, ao contrário: pensar em motilidade só faz sentido quando há algo para 

ser apropriado, o mesmo que dizer, quando há um contexto e um acesso a este 

contexto. Desta forma, ainda segundo o autor, desenvolver uma abordagem a 

respeito da motilidade não significa negar a dimensão cultural, portanto, estrutural 

da ação, até porque o potencial de mobilidade de cada um está relacionado a estas 

dimensões.  

Neste sentido, o autor considera que motilidade é composta por todos os 

fatores que definem a capacidade de uma pessoa ser móvel, como por exemplo, sua 

atitude física,  as aspirações de fixação ou de mobilidade, a existência de tecnologias 

de transporte e de comunicação e a acessibilidade a elas, as restrições espaço-

temporais, o conhecimento adquirido, entre outros critérios. Motilidade é, então, 

constituída por elementos relacionados ao acesso (escolhas disponíveis), às 

competências (competência requerida para fazer uso das escolhas) e à apropriação 

(avaliação dos acessos disponíveis) do potencial de movimento, a saber 

(KAUFMANN, 2002, p.38-39, tradução nossa): 
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1) Acesso: se refere a uma gama de escolhas possíveis em um lugar e é 

composta de redes e fluxos, de territórios e lugares. O acesso possui dois 

componentes importantes: opções e condições. As opções se referem ao 

conjunto dos meios de transporte e de comunicação disponíveis e ao 

conjunto do serviço e equipamentos potencialmente acessíveis. Já as 

condições se referem à acessibilidade às opções no que tange ao tempo e ao 

dinheiro envolvidos.  

2) Competências: se refere ao saber fazer e envolve três aspectos 

fundamentais: habilidades físicas, habilidades adquiridas (como possuir 

licença para dirigir) e habilidades organizacionais (no sentido do 

planejamento das mobilidades). Essas habilidades são multidisciplinares e 

têm a ver com idade, gênero e fase da vida.  

3) Apropriação: o aspecto da apropriação diz respeito à forma como a pessoa 

interpreta/utiliza o acesso e suas habilidades. A apropriação é moldada pelas 

aspirações e planos de cada um; decorre de suas estratégias, valores, 

percepção e hábitos. A apropriação é, desta forma, constituída por meio da 

interiorização dos padrões e valores de cada um e também tem a ver com 

idade, gênero e fase da vida.  

Esses três aspectos em conjunto constituem a ‘propensão para ser móvel’ que 

varia de intensidade de pessoa para pessoa. Esta propensão ao movimento se presta a 

várias formas de mobilidade e o fato de ser individual, no entanto, não a faz 

descolada das questões da cultura e do social. Kaufmann afirma, ainda, que a 

“motilidade é formada pelo curso da vida de cada um e por sua situação financeira, 

social e cultural que juntas, vão definir uma série de possibilidades em termos de 

oportunidades e projetos” (2002, p.40, tradução nossa).   

Conforme já mencionado na introdução desta tese, a noção de projetos aqui 

utilizada foi desenvolvida por Schutz (apud VELHO, 2003, p.101) como uma 

conduta organizada para atingir finalidades específicas e que “em nível individual 

lida com a performance, as explorações, o desempenho e as opções, ancoradas a 
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avaliações e definições da realidade”. Sobre este aspecto, ainda de acordo com 

Velho: 

... sobretudo, o projeto é instrumento básico de negociação da realidade 

com outros atores, individuais ou coletivos. Assim, ele existe, 

fundamentalmente, como meio de comunicação, como maneira de 

expressar, articular interesses, objetivos, sentimentos, as privações para o 

mundo [...] O projeto é resultado de uma deliberação consciente a partir 

das circunstancias, do campo de possibilidades em que está inserido o 

sujeito. Isso implica reconhecer limitações, constrangimentos de todos os 

tipos, mas a própria existência de um projeto é a afirmação em uma crença 

no indivíduo-sujeito (2003, p.103-104). 

O ator envolvido na construção de projetos não é, necessariamente, um 

indivíduo e pode ser pensado como um grupo, um partido, ou outra categoria social. 

No entanto, ainda segundo o autor, independente do ator da ação, toda a noção de 

projeto estaria indissoluvelmente imbricada com a ideia de individuo-sujeito. Ou, 

como afirma Velho invertendo a colocação:  

É individuo-sujeito aquele que faz projetos. A consciência e valorização de 

uma individualidade singular, baseada e uma memória que dá consistência 

à biografia, é o que possibilita a formação e condução de projetos. 

Portanto, se a memória permite uma visão retrospectiva mais ou menos 

organizada de uma trajetória e biografia, na medida em que busca, através 

do estabelecimento de objetivos e fins, a organização dos meios através dos 

quais esses poderão ser atingidos (2003, p.101).   

 

No entanto, mesmo que pensado partir de um campo de possibilidades 

(SCHUTZ apud VELHO, 2003, p.27) de caráter individual, os projetos não deixam 

de se relacionar a uma dimensão sociocultural compartilhada. Segundo o autor, os 

campos de possibilidades tratam “do que é dado com as alternativas construídas do 

processo sócio-histórico e com o potencial interpretativo do mundo simbólico da 

cultura”.  

 A questão que aqui se coloca é que o mundo de hoje oferece muitas 

possibilidades ao indivíduo. Como já mencionado, a vida moderna no ocidente é 

experimentada a partir de diversas configurações entre indivíduos e os objetos que, 

ao se acoplarem, formam híbridos cuja atuação se dá em diferentes combinações 

espaço-temporais. Esta vida on the move em que o indivíduo está sempre em trânsito 
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ou em deslocamento -, físico, geográfico, virtual ou imaginativo - exige uma aptidão 

para mudanças e para alterações de percurso, não só espaciais, mas também sociais, 

que criam novas situações e novas possibilidades que podem ser novamente 

alteradas em um processo de transformação da vida que, como afirma Ortiz, 

“enraíza os homens em sua mobilidade” (2003, p.213), e os deixa soltos para 

circular livremente nas dimensões do espaço, do tempo, da cultura e nas questões de 

identidade.  

Este cenário em constante mutação gera novas realidades que alargam o 

campo de possibilidades e, em consequência, os projetos de vida nos quais os 

indivíduos se envolvem. Velho afirma:  

Os projetos, como as pessoas, mudam. Ou as pessoas mudam através de 

seus projetos. A transformação individual se dá ao longo do tempo e 

contextualmente, a heterogeneidade, a globalização e a fragmentação da 

sociedade moderna introduzem novas dimensões que põem em xeque todas 

as concepções de identidade social e coexistência existencial, em termos 

amplos (2003, p.48). 

 Sobre este aspecto fluido, mutável e mutante da vida contemporânea, 

Kaufmann chama atenção que tanto (re)configurações híbridas quanto as condições  

espaço-temporais podem ser modificadas não só pela conexão, mas também pela  

reversibilidade das formas de mobilidade, assim como também pela ubiquidade dos 

meios que acabam por criar novas formas de mobilidade espacial para além dos 

quatro tradicionais das Ciências Sociais: mobilidade residencial, migração, 

mobilidade diária e de viagens e turismo.  

Estas mobilidades são normalmente classificadas a partir de dois aspectos: 

tempo (curta e longa duração) e espaço (interna ou externa à área de residência). O 

cruzamento desses dois aspectos expressa os estilos de vida dos indivíduos numa 

dimensão espaço-temporal que pode ser medida pelo seu ritmo. Neste caso, 

Kaufmann (2002) chama atenção que esta compressão espaço-temporal pode ser 

modificada pela conexão e pela reversibilidade das formas de mobilidade, assim 

como, pela ubiquidade proporcionada pelos meios, que acabam por criar novas 
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formas de mobilidade espacial para além dos quatro tipos citados acima. Afirma o 

autor:  

Conexão, reversibilidade e ubiquidade impactam a irreversibilidade das 

formas de mobilidade em dois sentidos: no aumento das opções e 

possibilidades de escolha, de acesso e de habilidades adquiridas e, 

portanto, de apropriação; assim como, no aumento da ubiquidade, ao 

permitir que as pessoas possam viver diferentes vidas em paralelo e em 

lugares que são distantes uns dos outros (KAUFMANN, 2002, p.42, 

tradução nossa).  

 

Neste sentido, ao considerar a mobilidade espacial como um fenômeno apto 

a se manifestar de diferentes formas, Kaufmann (Ibidem) propõe a alteração do foco 

das pesquisas nas formas tradicionais de mobilidade para o ritmo e a maneira como 

as formas de mobilidade são articuladas. “Mobilidades conectadas, reversíveis e 

ubíquas estão crescendo e gerando diversos ritmos e combinações que são 

interessantes para pesquisa”, afirma o autor. Mas é importante considerar que os 

diferentes perfis de mobilidade são ligados à posição tanto social quanto financeira 

e, ainda, cultural daqueles envolvidos e são significados a partir da situação na qual 

acontecem, isto é, a partir do campo de possibilidades no interior do qual os projetos 

são desenvolvidos e vivenciados.  

É ainda mais importante reforçar que, para o autor, motilidade é, a princípio, 

para todos e pressupõe certo nível de liberdade de escolhas. Sem este pressuposto, a 

teoria desenvolvida por Kaufmann seria muito limitada, visto que a ideia inicial do 

autor era discutir a possibilidade de a fluidificação do social estar relacionada à 

mobilidade espacial. Isto é o mesmo que dizer que a mobilidade – ou a imobilidade 

– é resultado de escolhas diante de uma série de opções disponíveis aos atores numa 

dada situação. Segundo Kaufmann (2002, p.43), pensar desta forma não quer dizer 

que os atores sejam livres a priori ou que não sofram nenhum tipo de 

constrangimento político, econômico ou social ao longo de sua trajetória, mas que 

são protagonistas das suas escolhas em certo momento da vida. Sobre este aspecto, 

Kaufmann está em linha com Kesselring e Vogl (2008, tradução nossa) quando os 

autores afirmam que uma das características do fenômeno de individualização da 
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sociedade móvel, em rede e de risco é a atitude de se tomar decisões ao mesmo 

tempo em que a própria situação se desenrola. 

Desta forma, motilidade diz respeito à propensão para a mobilidade e é 

possível ser qualificada nos termos de três oposições: contiguidade/conectividade; 

reversibilidade/ irreversibilidade; unicidade/ ubiqüidade. Isso explica como uma 

pessoa pode ter seu potencial fortemente voltado para continuidade, irreversibilidade 

e unicidade ou, ao contrário, para conectividade e ubiqüidade. Motilidade, desta 

forma, define: 

Não somente a propensão por mobilidade em termos de intensidade, mas 

também a propensão para realizar certas formas de mobilidade ao invés de 

outras. Entender como essa tendência à mobilidade é constituída e como 

ela é transformada em movimento significa examinar as intenções dos 

atores (KAUFMANN, 2002, p.44, tradução nossa).  

 

Neste sentido, a motilidade está a serviço das aspirações, projetos e estilo de 

vida das pessoas e constituem um capital mobilizador para suas realizações 

(#oquetemove?
99

). A transformação da tendência em fato acontece baseada em 

comportamentos e projetos de vida que ultrapassam a mobilidade espacial. Contudo, 

a motilidade não precisa necessariamente se transformar em mobilidade física ou 

geográfica. Motilidade pode ser transformada, por exemplo, na utilização dos meios 

de comunicação, isto é, em mobilidade virtual ou imaginativa, que sob certos 

aspectos dão conta das novas dinâmicas de sociabilidade à distância características 

da contemporaneidade. Mas também é possível imaginar que pessoas com acesso e 

habilidade a uma ampla gama de opções escolham realizar certas formas de 

mobilidade, mas não muito variadas. Sobre este aspecto, Lemos afirma:  

Parece haver hoje uma correlação e ampliação dos poderes já que quanto 

maior a potência de mobilidade informacional-virtual, maior é a 

mobilidade física e o acesso a objetos e tecnologias. A mobilidade 

informacional (acesso rápido, pleno e fácil à informação) é correlata à 

potência da (motility) mobilidade física. Os que podem se movimentar mais 

facilmente pelo ciberespaço são também os que têm maior autonomia para 

o deslocamento físico e vice-versa (2009, p.29).  
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De acordo com Kaufmann, o nível de convergência entre motilidade e 

mobilidade é medido tomando-se por base a experiência daqueles envolvidos e o 

significado que eles imputam às suas práticas, e não somente pela oposição entre 

potência e realização.  

Para dar conta de tantas possibilidades de aquisição, uso e reversão (ou não) 

de potencial de movimento em mobilidade real, Kaufmann propõe, em conjunto 

com Montulet (2008, p.40), uma nova tipologia de mobilidades na qual o critério 

fundamental é pensado a partir da relação entre a lógica de ação dos atores e as 

noções de espaço e de tempo por ele experimentadas a partir de suas escolhas 

naquele momento da vida.  

Para os autores, as novas tipologias trabalham no sentido de reforçar as 

diferenças, mas também possíveis pontos de contato, entre a mobilidade espacial e a 

mobilidade social em um cenário de fluidificação social. Para a pesquisa de tese o 

conceito de motilidade e as novas tipologias de mobilidades de Kaufmann e 

Montulet servem como uma importante perspectiva teórica na afirmação da hipótese 

de que há um consumo de (i)mobilidades sendo feito, a partir da aquisição de 

potencial de movimento oferecido pelos objetos, que será discursivamente 

apresentado pela publicidade das marcas, dos produtos e dos serviços  

independentemente do tipo de benefício e/ou da categoria comercial do bem a ser 

divulgado. 

Indo um pouco mais adiante é possível afirmar que, ao considerarmos que 

todo e qualquer objeto, ou treco, faz parte de um sistema que carrega em si o 

potencial de mobilidade e que, por esta razão, oferece uma série de diferentes 

affordances que permitem ou pressupõem a mobilidade e o movimento de diferentes 

formas, como já mencionado, as novas tipologias, a seguir apresentadas, dão pistas 

de quais são/serão as maneiras pelas quais a ‘parceria’ entre objeto e sujeito, e entre 

o híbrido e seu meio ambiente será firmada no sentido de que o indivíduo possa 

experimentar a vida móvel e em rede com mais estabilidade e com menos riscos.  
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3.1.2. Do sedentarismo ao cosmopolitismo: as novas tipologias e a 

apropriação da motilidade 

 

Na tipologia apresentada por Kaufmann e Montulet (2008, p.39-42), o 

espaço é pensado desde sua dimensão limitada – territorial, como os geógrafos 

trabalham – até a noção de espaço como uma dimensão indefinida, em expansão. E 

o tempo é constituído por seu caráter de permanência – expressa geralmente pela 

duração da ação - até sua qualidade de efemeridade, na qual o instante é o que 

importa. Baseados nesses extremos de espaço e de tempo, os autores propõem 

quatro tipos ideais de mobilidade, a saber (Ibidem, tradução nossa):  

- sedentary mobility: combina território com permanência. Em outras 

palavras, o que preenche de significado este espaço limitado no qual os atores atuam 

são suas ações recorrentes. Para os autores, quem melhor representa esse tipo de 

mobilidade é o homem do campo, que se movimenta no interior de uma dimensão 

localizada, representada pelos limites de sua pequena cidade, na qual vivencia toda 

sua experiência de mobilidade. 

- re-embedded mobility: vivenciada por indivíduos que estão ligados a um 

território, mas não acreditam mais no ‘mito de permanência’. Isto é, pessoas que 

foram ‘desenraizadas’ de seus lugares de origem, mas pelos quais ainda possuem 

fortes laços. Imigrantes são um bom exemplo de indivíduos que experimentam deste 

tipo de mobilidade.  

- incursive mobility: nesse caso, a permanência é vivenciada em um espaço 

aberto, de fluxos, em expansão. Os indivíduos que vivenciam esse tipo de 

mobilidade são entusiastas das tecnologias que lhes permite viajar por novos lugares 

nos quais eles permanecem o tempo que julgarem necessário (“they take their 

time”). Para os autores quem melhor experimenta essa mobilidade é o viajante: ao 

mesmo tempo em que é importante se deslocar, real ou imaginativamente, é 
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importante também manter os laços com o local. A sociabilidade desse indivíduo é 

construída com base no desejo de criar laços sociais fortes, mesmo que transitórios.  

- cosmopolitan mobility: essa mobilidade combina espaço em expansão 

como tempo efêmero. O indivíduo cosmopolita viaja de um ponto ao outro sem 

limitação. Como um ‘neonômade’, o homem de negócios global é o que melhor 

incorpora esse tipo de mobilidade. E o que ancora sua localidade é uma série de 

espaços de passagem, como quartos de hotel, saguão de aeroporto, salas de 

embarque. Segundo os autores, a escolha por um ‘lugar para chamar de seu’ se dá 

baseado em critérios de consumo e trabalho: qual o melhor lugar que preenche meus 

interesses atuais? A única exigência é um rápido acesso as tecnologias de 

comunicação. A sociabilidade do cosmopolita é construída com base em relações 

vivenciadas no ‘aqui e agora’
100

.  

Mesmo sugerindo esses quatro tipos ideais de se experimentar a mobilidade, 

os autores chamam atenção para o fato de que esses tipos não devem ser trabalhados 

como modelos fechados ou rótulos: a vida é diversa e cheia de decisões de 

movimentação a serem tomadas. E o fato de alguém experimentar de um tipo de 

mobilidade numa esfera da vida, não quer dizer que em outra situação ele ou ela não 

possa optar por outro tipo de mobilidade.  

O ponto de vista desta perspectiva teórica é, sem dúvida, o indivíduo e como 

ele se apropria do potencial de movimento oferecido pela velocidade proporcionada 

pelas tecnologias de transporte e de comunicação características da fluidificação 

social.  Mais uma vez, nesse ponto, os autores reforçam a ideia de mobilidade 

enquanto potência cuja força relaciona os interesses do indivíduo com o espaço e 

com o tempo, relação essa que é determinada pelos projetos e estilos de vida 

individuais. Segundo Kaufmann e Montulet (2008, p.46, tradução nossa), 

“motilidade constituiu um capital o qual os atores mobilizam para realizarem suas 

aspirações e seus projetos, sem deixar de ignorar os constrangimentos a que eles são, 

por outro lado, compelidos”.  
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É curioso notar que as pessoas estão utilizando as tecnologias de transporte e 

de comunicação, isto é, de conexão, reversibilidade e ubiquidade da mobilidade 

proporcionada por esses sistemas, para lidarem, digamos, de maneira virtual, com 

diversas esferas da vida, diferentes campos de atuação e com variadas identidades ao 

mesmo tempo e em um mesmo espaço. Este fato aponta para a possibilidade de que 

a ubiquidade tecnológica permita o sedentarismo: ser móvel para ser fixo.  

Essa observação mostra que ao contrário do que é largamente difundido, o 

uso intenso da motilidade pode servir para preservar o sedentarismo e que, desta 

forma, não se apresentaria como sinal do crescimento da ‘hipermobilidade’. Nesse 

sentido, as pessoas escolheriam se movimentar com o objetivo de melhor preservar 

sua ancoragem ao ambiente familiar (no sentido de conhecido). Como consequência, 

as desigualdades nas experiências de mobilidade podem ser interpretadas em termos 

de acesso à conectividade e à reversibilidade. Neste caso, ser móvel – ou ter acesso a 

formas de mobilidade – é socialmente determinante e, por isso, estressa diferenças. 

Kaufmann e Montulet afirmam ainda: 

Conectividade e reversibilidade ilustram dois importantes pontos: as 

pessoas tentam reduzir o impacto de seus movimentos em suas vidas, nas 

suas redes de relacionamento e nas suas ancoragens ao local, ao mesmo 

tempo em que tentam alcançar o máximo de potencial de mobilidade – ou 

motilidade – para sobreviver à compulsão a mobilidade que caracteriza a 

sociedade ocidental contemporânea (2008, p.48, tradução nossa).  

 

Em uma perspectiva cosmopolita, a motilidade torna-se fundamental na 

experiência cotidiana de mobilidade. Neste ponto, podemos fazer uma ligação com a 

apresentação de Kesselring, no Seminário Internacional Emerging middle-classes 

and environmental concerns in Brazil and the U.K 
101

, no Cpdoc, cujo trabalho 

apresentado tinha como título uma frase de Beck que afirmava: “ao patinarmos 

numa camada fina de gelo, a velocidade é a nossa segurança” (“in skating over the 
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  KESSELRING, Sven. In skating over the thin ice, our safety is our speed. Trabalho 

apresentado no Seminário Internacional Emerging middle-classes and environmental concerns in 

Brazil and the U.K., realizado no Cpdoc (Centro de Pesquisa e Documentação em História 

Contemporânea ), na FGV, Rio de Janeiro, em setembro de 2010. O Seminário foi coordenado pela 

Profa.  Bianca Freire-Medeiros e pelo Prof. John Urry e realizado em parceria com o CeMoRe 

(Center for Mobilities Research), com o apoio da CAPES, da FAPERJ e da British Academy.  
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thin ice, our safety is our speed”, tradução nossa). Esta citação reforça como a 

velocidade e o potencial de movimento proporcionados pela tecnologia são 

utilizados pelos atores também como possibilidade de escape dos riscos e dos 

constrangimentos oferecidos pelas dinâmicas sociais na contemporaneidade, e, não 

somente, como instrumento de circulação. 

No próximo item, a emergência de uma sociedade móvel, em rede e de risco 

será tratada no contexto nacional, com base na estabilização da economia e nos 

ganhos sociais alcançados a partir da segunda metade da década de 1990. 

 

 

3.2. Neoliberalismo à brasileira: FHC e os desafios da adesão à nova agenda 

global 

 

 

Fernando Henrique Cardoso foi o quarto Presidente da República após a 

abertura política e o fim de duas décadas de ditadura militar. FHC, como ficou 

conhecido o sociólogo presidente, chegou ao poder depois do sucesso da 

implantação do Plano Real (julho de 1994) durante seu período no Ministério da 

Fazenda, no governo Itamar Franco.  

No entanto, anteriormente aos anos FHC, Lopez e Mota (2008) afirmam que, 

embora tenha havido alguns avanços em setores como comunicação, telefonia e 

energia, por exemplo, vinte anos de ditadura militar tiveram impactos negativos no 

país de forma a afetarem as políticas econômicas e sociais dos governos seguintes. 

Segundo os autores, tal atraso teria levado Hobsbawm (1995) a concluir que o Brasil 

tratava-se de “um monumento à negligência social” (Idem, p.891). Lopez e Mota 

afirmam: 

[...] duas décadas de ditadura civil-militar marcadas por desmobilização 

sistemática de projetos de reforma, censura (antes aberta e agora discreta), 

abertura para multinacionais – e panaceia de ministros tecnoburocratas, 

alimentando o consumo desenfreado (animado pela mídia televisiva) das 
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novas classe médias, tudo isso, associado a um gravíssimo rebaixamento 

programado da qualidade da educação em todos os graus, tornava cada 

vez mais óbvio que os problemas essenciais da sociedade continuavam sem 

solução (ou até piores) (2008, p.890).  

 No que tange ao interesse da pesquisa, duas questões que atravessaram o 

período pós-ditadura até o governo Fernando Henrique Cardoso se mostram 

importantes por serem dois temas que afetam o consumo e, a reboque, o varejo e a 

publicidade das marcas: a emergência de uma classe média resultante do período do 

governo militar; e a inflação, que chegou à cifra de 1.764,8%, em 1989. 

Com relação à questão da emergência de uma nova classe média no Brasil, 

fenômeno o qual o governo Lula (2002-2010) ficou conhecido, Lopez e Mota (2008) 

chamam a atenção para a formação de um novo grupo sócio-econômico já na 

segunda metade da década de 1980, a partir de certo estamento burocrático-militar 

que gradativamente ocupou o lugar da chamada aristocracia ‘declassés’. De acordo 

com os autores:  

No caso do Brasil, o que mais chocava era o fato de essa nova classe 

emergente – que incluía seus guardiões, os austeros militares que 

assumiram o poder em nome da restauração moralizadora (Castello 

Branco e Geisel, expressões de uma classe média educada e discreta) – ter 

agora se tornado promíscua com o capital. A nova formação societária, 

agora incluindo militares-administradores que, em trajes civis de 

executivos, não resistiam às ‘gentilezas’ no convívio com as multinacionais, 

empreiteiras, indústrias de automóvel, de autopeças, de material bélico, 

companhia de seguros, de aviação, etc. (LOPEZ e MOTA, p.886).  

A ‘promiscuidade’, nas palavras dos autores, se dava em via de mão dupla. 

Segundo Lopez e Mota (2008), o termo globalização ainda não era empregado na 

década de 1980, no Brasil, no sentido que é utilizado hoje em dia, mas já existia na 

prática a partir da entrada avassaladora, nos termos dos autores, das empresas 

internacionais no país, cujos executivos expatriados também aproveitavam das 

facilidades do mercado, como por exemplo, mão de obra barata, e a ‘cordialidade’ 

dos anfitriões. 

Ainda sobre este aspecto, de acordo com Rocha e Silva (2009) o Brasil é um 

dos países que melhor vivenciaram o fenômeno da emergência de um novo grupo de 
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consumidores que teria saído da pobreza para a classe média no decorrer das últimas 

décadas. Rocha (2013, p.1) afirma: 

A retomada do crescimento econômico e o aumento sustentado da renda, 

acompanhados de melhorias distributivas, levaram a uma queda forte da 

pobreza no país nos últimos anos. Desde 2003, o contingente de pobres se 

reduziu em quase 20 milhões de pessoas e a proporção de pobres caiu à 

metade, considerando as últimas informações disponíveis relativas a 2011. 

Embora estes números se refiram à pobreza sob o enfoque da renda das 

famílias numa perspectiva de longo prazo, as melhorias das condições de 

vida, vinculadas ao acesso a serviços públicos, à formalização no mercado 

de trabalho, ao pleno emprego, à expansão do crédito e à redução de 

preços de bens duráveis são irrefutáveis e afetam a todos, inclusive aos que 

ainda permanecem pobres. 

 

Estudos desenvolvidos pelo IPEA- Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada mostram que houve a redução da pobreza no Brasil no período de 2002-

2008, mas que o processo de ascensão social teria mesmo começado na década de 

1990 (apud ROCHA e SILVA, 2009, p.25).  

Em linha com os dados do IPEA, Rocha (2013, p.10) comenta que o período 

de ascensão social e econômica teve o seu início marcado pela bem sucedida 

implantação do Plano Real, que trouxe efeitos definitivos em termos de controle da 

inflação, transformando profundamente, nos termos da autora, a vida de todos os 

brasileiros.  

No entanto, a despeito dos números do Censo nacional (IBGE) e do IPEA, 

que comprovam a emergência de uma ‘nova classe social’, é importante, aqui, 

salientar que a perspectiva de uma melhora nas condições de consumo ser 

diretamente relacionada às melhorias na qualidade de vida e no acesso a “bens 

permanentes de formação educacional, cultural e profissional” não é unânime nas 

Ciências Sociais (BOMENY, 2011). Esta questão será melhor tratada no próximo 

capítulo sobre as anos 2000 e os governos Lula e Dilma Rousseff.   

No que diz respeito à inflação, no período de 1975 a 1985, quando Sarney 

assumiu o poder, a inflação subiu aproximadamente 800% - 29,35% em 1975 a 
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237,72%, em 1985
102

 – e se mostrava particularmente descontrolada (SILVA, 2000, 

p.393). A situação inflacionária era potencializada pelas condições de 

endividamento externo em que o Brasil se encontrava na ocasião. Sobre esta 

questão, Hobsbawm (1995) afirma que desde a década de 1970 os países da área do 

Terceiro Mundo estavam “mergulhados em dívidas” que, ao longo de década de 

1980, tinham crescido para algo entre U$ 60 bilhões e U$ 110 bilhões, patamar no 

qual se encontravam “os três gigantes da dívida internacional: Brasil, México e 

Argentina” (HOBSBAWM, 1995, p.41).  

Neste sentido, o Brasil via-se na contingência de fazer acordos sucessivos 

com o FMI, além de usar parte expressiva dos resultados do PIB para pagamento da 

dívida externa, o que impedia o governo de realizar os investimentos econômicos e 

sociais básicos. Desta forma, segundo Silva: 

Assim, as medidas distributivas embutidas na nova Constituição, bem como 

a incorporação de amplas massas à sociedade de consumo, viam-se 

tolhidas, aumentando os conflitos já existentes. Eram as evidentes 

consequências do esgotamento do modelo econômico, que, unindo 

endividamento externo e intervenção estatal, promovera a industrialização 

pesada do país nas últimas décadas (2000, p.395). 

 

Mas mesmo antes da promulgação da nova Constituição, em fevereiro de 

1986, o governo aplicou no país forte choque econômico: o Plano Cruzado. Este 

primeiro plano econômico, dos três que foram implementados no período de 

governo do Presidente Sarney, instalou uma ampla reforma monetária com a criação 

de uma nova moeda, o Cruzado, envolvida em uma série de medidas de 

estabilização econômica, como congelamento de preços e salários, abono de 8% 

para todos os trabalhadores, a criação do salário-desemprego e de um gatilho salarial 

para quando a inflação ultrapassasse 20%. Mais uma vez os bancos foram os 

primeiros a aderir ao Plano (Figuras 48 e 49) enquanto o varejo se mostrava 
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 Quadro de inflação anual. Fonte FGV apud SILVA, 2000, p.394. 
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“perplexo” com mais uma tentativa do governo de conter a inflação mudando a 

moeda
103

.  

 

 

Figuras 48 e 49: Anúncio de página simples, Banco Bamerindus, veiculado na revista Veja, edição 

914, de 12/03/86, p. 34, e anúncio página dupla, Banco Bamerindus, veiculado na revista Veja, 

edição 915, de 19/03/86, p. 112-113. Fonte: Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 16/11/2014. 
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 “Choque de estações. As boutiques vão à luta contra as confecções para forçar um corte no preço 

das roupas de inverno”. Matéria publicada na revista Veja, edição 914, de 12/03/1986, p.55. 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 16/11/2014. 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Mesmo com o controle falso da inflação – o congelamento de preços 

impactou o índice com queda de 237,7% ao ano para 57,4%, em 1986 –, com a 

valorização da moeda houve uma melhora na distribuição de renda no país. 

Animada com o que parecia ser uma estabilidade econômica, a população 

aderiu ao chamamento de Sarney para que saíssem às ruas para vigiar preços e 

combater a sonegação de impostos. “Batalhões de aposentados e donas de casa 

saíssem às ruas com a lista de preços da SUNAB, tudo sob as luzes da TV: são os 

fiscais do Sarney”, afirma Silva (2000, p.394).  A Sintofarma, laboratório 

farmacêutico, não perdeu a oportunidade e aproveitou a ideia dos ‘fiscais do 

governo’ para divulgar o apoio ao Plano, não sem antes fazer uma rápida crítica 

quando afirma “O setor farmacêutico aderiu pra valer, mesmo com a conhecida 

defasagem de seus preços, agora também congelados” (Figura 50).  

 

Figura 50: Anúncio de página simples veiculado na revista Veja, edição 915, de 19/03/1986, p.130. 

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 16/11/2014. 

 

Sobre a repercussão dos planos econômicos na mídia, Bronsztein e Oliveira 

(2013) comentam que os jornais noticiavam amplamente as consequências do Plano 

Cruzado, A popularidade de Sarney subiu – chegou a ser o Presidente mais popular 

da história do Brasil - e mesmo sabendo dos falsos resultados econômicos, o 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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governo insistiu na manutenção do Plano por ser seu maior trunfo para as eleições 

de novembro de 1986, na qual Sarney foi reeleito. No entanto, o governo acabou por 

reconhecer publicamente o fracasso da política econômica implementada e decretou 

o Plano Cruzado II, que inicialmente conteve a inflação. Porém, após alguns meses, 

o Plano resultou na falta de mercadorias em supermercados e no estoque das 

empresas, como pode ser visto no anúncio das Lavadoras Enxxuta (Figura 51). No 

anúncio, veiculado na edição de 24 de dezembro de 1986, o texto chama a atenção 

para a entrada de novos consumidores no mercado (20 milhões, segundo o texto), ao 

mesmo tempo em que justifica a falta de produtos em função da falta de matéria-

prima e insumos.  

 

Figura 51: Anúncio de página dupla veiculado no revista Veja, edição 955, de 24/12/1986, p.68-69. 

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 16/11/2014. 

 

No entanto, segundo Silva (2000, p.395), quando não ‘sumiam’ do mercado, 

os produtos tinham seus preços aumentados em 60%, em média, mas algumas 

bebidas e alimentos tiveram um aumento de 100% e tarifas públicas chegaram a 

aumentar 120%, o que teria ‘explodido’ a inflação artificialmente contida durante 

nove meses - que salta para 365,7%, em 1987 - e reduzido drasticamente o consumo. 

Ainda de acordo com o autor:  

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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A dança da ‘planomania’ trazia grande insegurança a todos os 

assalariados, incertos dos seus direitos e de qual estratégia adotar frente 

aos estragos causados pela inflação dos salários. Todo brasileiro 

informado transformava-se em um economista ou, ao menos, um técnico em 

contabilidade. Índices, rendimentos, aplicação, remuneração, câmbio, over-

night, indexação [...] tornavam-se elementos obrigatórios em qualquer 

conversa. Os possuidores de qualquer sobra salarial ou economias, uma 

minoria, aplicavam e mantinham-se em uma verdadeira maratona contra a 

inflação; outros, uma maioria que nem conta bancária possuía, viam seus 

salários acabarem antes do final do mês (Ibidem). 

 Mas este não foi o último plano do Governo Sarney a que a população 

brasileira teve que se adaptar economicamente. Em janeiro de 1988, o novo Ministro 

da Economia, Luiz Carlos Bresser Pereira, lançou o chamado Plano Bresser que, 

mais uma vez, não conseguiu conter a inflação, mesmo com grandes perdas salariais 

e queda do poder de consumo (SILVA, 2000, p.390). 

Neste quadro de inquietação e de insegurança, a população se mobilizou e 

aumentou a pressão pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 

grande parte proveniente das novas classes médias urbanas, grupos profissionais de 

professores, médicos, arquitetos, funcionários públicos, somados às novas categorias 

de trabalhadores, tais como metroviários, técnicos em computação, aeroviários, 

entre outros, formaram a “nova sociedade civil” e apresentaram uma agenda de 

reivindicações por meio das quais foi possível vislumbrar uma nova entidade 

representativa, que exigia a “ampliação da participação do indivíduo na vida 

pública, ou seja, no exercício ampliado da cidadania” (SILVA, Idem). À nova 

sociedade civil organizada juntou-se o “novo sindicalismo” construído a partir do 

desenvolvimento industrial implantado desde o regime militar e que culminou na 

criação da Central Única de Trabalhadores (CUT), em 1983. Ainda segundo Silva, 

essas novas “organizações de base” se tornaram para a população civil mais 

legítimas que os partidos no que diz respeito à representatividade política direta.  Em 

linha com Silva, Lopez e Mota afirmam que: 

Frentes politizadas e atuantes, esboçando no horizonte histórico o perfil 

dessa nova sociedade civil democrática e internacionalista, constituíram o 

fenômeno novo, que permitia imaginar, e aguardar, a superação do atraso 

ancestral e estrutural do país, bem como a da ausência de sentido de 

planejamento e de ética coletiva, sob o comando das novas gerações de 

atores sociais e lideranças políticas mais críticas (2008, p.892). 
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Em um cenário de total descontentamento da sociedade com as políticas 

econômicas do Governo, em 1987 instalou-se o Congresso Constituinte, que foi 

presidido pelo deputado Ulisses Guimarães, o “Senhor Diretas”. Tanto Silva (2000) 

quanto Lopez e Mota (2008) comentam que em termos de direitos e liberdades 

individuais, a Constituição de 1988 é a mais progressista que o país já teve, o que 

lhe valeu o epíteto de “Constituição Cidadã”.    

A Constituição de 1988 foi implementada em meio a um cenário político e 

econômico em crise, tanto interna quanto externamente. Na esfera política, no Brasil 

havia embates entre as Forças Armadas postas em ‘luta’ contra trabalhadores e a 

sociedade mobilizada, inclusive com morte de civis e operários, em repressão a 

movimentos grevistas que lembram os piores dias da ditadura militar. Ao mesmo 

tempo, multiplicavam-se denúncias de corrupção e de escândalos financeiros que 

envolviam o governo federal. 

No campo de economia, a inflação que chegou, em 1988, a 933,6% ao ano, 

saltou para a cifra de 1.764,8%, em 1989.  Segundo Silva (2000), outros dados ainda 

mostram um crescente empobrecimento da população brasileira, com acentuada 

queda nos salários: de 1986 a 1989, o salário mínimo cai de U$ 120,87 para U$ 

107,24, o equivalente em Reais, hoje, a uma queda de R$ 102, 25 para R$ 90,73, 

isto é, 12% em três anos
104

.  No campo social, também há mudanças significativas. 

Como forma de fugir das novas obrigações trabalhistas aprovadas na Constituição 

de 1988, “surgem centenas de empresas fornecedoras de trabalho terceirizado, com 

vínculos provisórios e descumprimento dos direitos dos trabalhadores (SILVA, 

2000, p.400)”, o que certamente piorava a situação econômica pela qual passava a 

população economicamente ativa no período.  

Mudanças nas relações de trabalho foram, para Hobsbawm (1995), uma das 

grandes questões sociais da virada da Era de Ouro para as Décadas de Crise. O 

sistema de produção da economia mundial foi transformado pela revolução 
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 Quadro “Brasil: valor do salário mínimo”. Fonte IBGE apud SILVA, 2000, p.399. Atualizada para 

o valor do dólar em 10/11/2014 – U$ 2,5512 - , esta queda seria de R$ 308,36 para  R$ 273,59. Vale 

lembrar que o salário mínimo em novembro de 2014 é de R$ 724,00. Ou, em dólar, U$ 273,78. 

Valores e cotações disponíveis em: http://economia.uol.com.br/cotacoes/ . Acessado em 10/11/2014.  
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tecnológica e pela globalização dos mercados. Segundo o autor, a tendência da 

industrialização da década de 1980 em diante foi substituir o trabalho humano por 

forças mecânicas causando o desemprego. “As décadas de Crise começaram a 

dispensar mão de obra em ritmo espetacular, mesmo nas indústrias visivelmente em 

expansão”, afirma o autor. E ainda: “o crescente desemprego dessas décadas não foi 

simplesmente cíclico, mas estrutural. Os empregos perdidos nos maus tempos não 

retornariam quando os tempos melhoravam: não voltariam jamais” (HOBSBAWM, 

1995, p.403). 

No plano externo, o ano de 1989 inaugura uma nova condição social, política 

e econômica mundial com a queda do muro de Berlim. Segundo assinala Hobsbawm 

(1995 apud LAFER, 2000, p.261), em conjunto com o término da União Soviética, a 

queda do muro de Berlim aponta para o “fim do breve século XX” e, portanto, para 

o começo histórico do novo século e o mergulho no novo milênio (Idem, p.262). 

Segundo Lafer, a queda do muro sem dúvida representa, nos seus desdobramentos 

no correr da década de 1990:  

...uma mudança de paradigma do funcionamento do sistema internacional, 

tal como se configurou pós-Segunda Guerra Mundial. De fato, a vida 

internacional deixou de ter como elemento estruturador as polaridades 

definidas das relações Leste/Oeste; Norte/Sul. Passou a caracterizar-se por 

polaridades indefinidas, sujeitas às forças profundas de duas lógicas que 

operam uma dialética contraditória e de muita complementaridade: a 

lógica da globalização (das finanças, da economia, da informação, dos 

valores, etc) e a lógica da fragmentação (das identidades, da secessão dos 

Estados, dos fundamentalismos, da exclusão social, etc) (LAFER, 2000, 

p.262). 

 

Em linha com Lafer, Silva (2000) afirma que a queda do muro de Berlim 

“surgia como a confirmação da unificação mundial sob a hegemonia do capitalismo 

transnacional”. No Brasil, nesse momento, segundo o autor, “mesmo a esquerda, 

comunista ou não, aparece acuada sem uma resposta adequada aos novos desafios 

propostos pela globalização da economia mundial e à maré do pensamento 

neoliberal” (Idem, p.401).  
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Foi nesse contexto de globalização da economia e das crises e também da 

fragmentação das fronteiras e do papel do Estado na vida cotidiana da população 

que se desencadeou a corrida para a primeira eleição direta para a Presidência da 

República após o regime militar. A maior parte dos candidatos falava em mudanças 

internas para que o país pudesse acompanhar as alterações no cenário internacional 

globalizado.  

No entanto, pelo passado recente de crises, a população não confiou em 

candidatos que estiveram, como situação ou oposição, ligados aos governos 

anteriores. Segundo Silva (2000, p.400), as duas candidaturas que polarizaram o 

cenário eleitoral na campanha de 1989 foram exatamente aquelas que não 

representavam, na ocasião, a política tradicional: pela esquerda, a candidatura de 

Luiz Inácio Lula da Silva, pernambucano de origem pobre, perseguido e preso pela 

ditadura, que se tornou líder sindical por dotes pessoais e que venceu resistências 

internas no PT para se lançar candidato. E ainda, de acordo com Aarão Reis: 

Lula também era um grande comunicador, com forte apelo popular, 

sobretudo entre os sindicatos que haviam protagonizado os movimentos dos 

anos 1980. Seu programa comprometia-se com a radicalização do 

nacional-estatismo e um conjunto de reformas revolucionárias: a anulação 

da dívida externa, uma reforma agrária radical e a mudança das bases do 

modelo de desenvolvimento fundamentado nas desigualdades sociais (2014, 

p.113). 

  

Por outro lado, a princípio apresentado como candidato da direita e 

conservador, estava Fernando Collor de Mello, do Partido da Reconstrução Nacional 

(PRN), típico representante das elites do nordeste, filho e neto de políticos 

tradicionais, culto e bem formado, associado a um dos maiores carteis televisivos do 

país. Segundo Aarão Reis:  

Collor, jovem, bom de verbo e de voto, empolgava as massas populares e 

seduzia as elites, a quem convencia pelo passado (jovem líder da Arena), 

pelas alianças políticas, pela posição social (proprietário de terras e de 

meios de comunicação em Alagoas, seu estado natal) e, sobretudo, pelas 

propostas de abrir o país para o mercado internacional e enfraquecer o 

Estado regulador e intervencionista, núcleo da tradição nacional-estatista 

(Ibidem). 
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A candidatura de Collor foi, em grande medida, construída pela mídia
105

, que 

o apresentou ao público de duas maneiras: como o “caçador de marajás”, numa 

alusão a funcionários públicos que ganhavam fortunas em empresas estatais; e como 

político “modernizador”, nos termos de Lopez e Mota, um político “desestatizante 

na economia e contra reservas de mercado, atuando no gênero ‘esportivo’ e jovem 

‘cabeça’, de primeiro mundo” (2008, p.918). Enquanto o PT insistia na distinção 

clássica de quem era de esquerda (igualdade, liberdade, bem-estar, e chance para 

todos) e direita (elites, concentração de riquezas, cada um por si), Collor propõe uma 

nova e poderosa visão de mundo, agora polarizada em ‘moderno’ versus ‘atrasado’. 

De acordo com Silva:  

‘Moderno’ ou ‘modernidade’, surgia, assim, como o lugar não da 

igualdade, mas da diferença positiva. Todos teriam acesso a qualquer tipo 

de bens – sim, a felicidade se encontraria no maior ou menor acesso aos 

bens disponíveis -, permitindo que todos fossem aquinhoados, podendo 

adquirir tudo, mudando de gostos e estilos sucessivamente, consumindo 

incessantemente. Um universo vagamente definido como ‘primeiro mundo’, 

povoado por carros maravilhosos, era o paradigma a ser alcançado (2000, 

p.400). 

Nesse sentido, a campanha eleitoral foi basicamente uma briga de imagens 

entre a “estética da miséria”, proposta por Lula, e a imagem do “paraíso primeiro-

mundista”, defendida por Collor com base na noção de que modernidade era, 

basicamente, ter acesso ao consumo de bens (Ibidem).  

No primeiro turno da eleição, em 15 de novembro de 1989, 82 milhões de 

eleitores deram 16% dos votos a Lula e 28%, a Collor. Com a ajuda da mídia 

televisiva, especialmente a TV Globo, no segundo turno Collor foi eleito com 37,8% 

dos votos, contra 31% para Lula, encerrando, segundo Silva (2000, p.400) uma era 

da história brasileira.  

Assim que assumiu o poder, em 15 de março de 1990, o presidente Fernando 

Collor de Mello (1990-1992) colocou em prática um plano econômico anti-

inflacionário em que as contas correntes, a poupança e outros investimentos foram 

‘congelados’, “refazendo contratos privados como nenhum governo, mesmo sob a 
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ditadura, o fizera antes” (SILVA, 2000, p.402). O Plano Collor tinha a intenção de 

reduzir a inflação também a partir de uma política de minimizar a presença do 

Estado na vida econômica e social do país. Para tal tarefa, demitiu funcionários e 

extinguiu órgãos públicos, além de abrir um programa de privatizações de estatais 

limitando drasticamente seu papel na economia.  

Ainda de acordo com Silva, o plano adquiriu boa repercussão ao fortalecer a 

moeda e abater a inflação “com um só tiro” (2000, p.403). Entre os bancos, o efeito 

do Plano, a princípio, foi positivo. Como exemplo, se pode citar o anúncio do Banco 

Real publicado no dia 16 de março, dia seguinte a cerimônia de posse do Presidente, 

quando o confisco das poupanças ainda não tinha sido anunciado, cujo texto afirma 

o compromisso de estar preparado para o que seria uma nova fase do país:  

O mundo hoje vive a consciência da liberdade política e econômica, da 

diminuição das desigualdades, da pluralidade das opiniões, da 

interdependência entre as comunidades e da necessidade do 

aprimoramento tecnológico. Esses são conceitos que devem marcar a nova 

trilha do Brasil, para que seja atingida a melhoria de padrão de vida que o 

povo brasileiro quer e merece. O Banco Real encontra-se preparado para 

viver essa nova era, desejoso de participar desse esforço brasileiro e 

comprometido como sempre com a prestação e bons serviços e negócios 

para seus clientes.  

 

Em linha com Silva, Aarão Reis (2014, p.113) aponta para uma ‘sensação de 

euforia’ do mercado quando a inflação (em média 84,2% ao mês) deu lugar à 

deflação. Ao mesmo tempo, Collor editou um Plano Nacional de Desestatização e 

medidas de abertura do país ao mercado internacional. “Era como se o triunfo do 

liberalismo estivesse chegando ao país com dez anos de atraso”, afirma Aarão Reis 

(Ibidem).  

No dia 17 de março, já com as medidas do confisco divulgadas, foi 

publicado no jornal O Globo um anúncio do extinto Banco Bamerindus abrindo suas 

linhas para atendimento das pessoas que quisessem obter melhores informações 

sobre como ficariam suas contas. No dia 20 de março, quatro dias após o anúncio do 

Plano Collor, os varejistas que estavam com dinheiro confiscado e os preços 

congelados, começaram a anunciar promoções para obter capital de giro, visto que 
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os consumidores também estavam sem dinheiro em caixa, mas não sem apoiar o 

Plano (Figura 52).  

 

Figura 52: Anúncio de ¼ de página das lojas Cantão e Redley publicado no jornal O Globo, do dia 

20/03/1990, na editoria ‘Grande Rio’, p. 12.  Fonte: Disponível em: 

http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=199019900317 . Acessado 

em: 10/11/2014. 

 

No entanto, como é possível observar pela capa da revista Veja, edição 1122, 

de 20 de março (Figura 53), o país na verdade ficou em “estado de choque” com o 

pacote imposto pelo governo.  

Além do confisco e da reforma administrativa do Estado e o (aparente) 

controle do déficit público, sob a administração da ministra Zélia Cardoso de Mello, 

o governo Collor promoveu a abertura comercial com a eliminação das tarifas 

aduaneiras sobre as importações e abriu o país para uma miríade de produtos 

importados. Conforme afirmam Lopez e Mota, “essa foi a maneira encontrada para 

colocar o Brasil no mapa da globalização, ao adotar esse ‘neoliberalismo de 

botequim’ conceito que ganhou expressão popular naquele momento” (2008, p.919).  

F
ig

u
ra

5
8
 

http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=199019900317


 

 

205 
 

 

Figura 53: Capa da revista Veja, edição 1122, de 23/03/1990. Fonte: Disponível em:  

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 11/10/2014. 

 

Ao contrário das importações até então feitas, como máquinas e 

equipamentos industriais, a nova onda de importações era de itens de consumo final, 

principalmente de brinquedos e equipamentos eletrônicos, além de roupas e 

alimentos finos. Para o governo Collor, com a abertura da economia uma parcela da 

classe média brasileira teria acesso aos bens do primeiro mundo, conforme 

prometido na campanha. Além do mais, a queda das tarifas aduaneiras também 

serviu como mecanismo de rebaixamento de preço por meio da concorrência entre 

os produtos internos e os importados, o que ajudava no combate a inflação.  

Mas as consequências do Plano Collor foram duras: com a valorização da 

moeda diante do dólar e as importações liberadas, as empresas brasileiras deixaram 

de exportar e vender seus produtos para o mercado externo, o que gerou uma grave 

depressão: o desemprego se expandiu, a produção industrial do país caiu em 26%, 

em 1990, e o PIB foi reduzido em 20 bilhões de dólares, entre 1989 e 1999. 

Dessa forma, antes do fim do ano de 1990, o Plano Collor começou a ruir. As 

causas estruturais da inflação brasileira, a pressão exercida pela dívida externa e a 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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incompreensão por parte da equipe econômica dos mecanismos da crise global 

levaram o plano à falência e a tentativa do Brasil em participar da Nova Ordem 

Mundial se mostrou fracassada. A inflação retornou em ritmo ascendente e bateu 

marca 1.198,5% (SILVA, 2000, p.406).  Para evitar danos maiores, em 1991 o 

governo lançou o Plano Collor II. 

O segundo Plano do governo Collor, além de não melhorar a situação do 

país, gerou outra consequência que promoveu um choque na indústria nacional. 

Ainda de acordo com SILVA (Ibidem), depois de anos protegida pelas políticas 

econômicas do governo, a indústria nacional se valia de mão de obra e de matérias-

primas baratas na produção, o que impactava diretamente a obtenção de lucros. A 

incorporação da tecnologia na cadeia produtiva foi pouco considerada pelos 

fabricantes locais e a falta de modernização do parque industrial gerou no país não o 

aumento da produtividade; mas, sim, o aumento da intensificação do trabalho, pela 

qual se produz num mesmo equipamento, em um mesmo período de tempo, um 

número maior de mercadorias.   

Com a abertura da economia nacional à concorrência global houve um 

processo de racionalização do parque industrial brasileiro. Novas máquinas, 

automação dos processos e sistemas online de controle produtivo substituíram um 

grande número de trabalhadores. O processo de modernização se deu, 

principalmente, no setor bancário, no qual máquinas eliminaram postos de trabalho. 

“Não era mais o velho desemprego gerado por uma recessão; trata-se, daqui para 

frente, de um fenômeno novo: o desemprego tecnológico, quando homens são 

substituídos por máquinas”, afirma Silva (Idem, p.405). A crise estrutural do 

desemprego relatada por Hobsbawm (1995, p.403) como das grandes questões 

sociais que levaram às Décadas de Crise, tinha chegado ao Brasil. 

 Sobre esse período Visentini afirma: 

...Collor promoveu a desmontagem das iniciativas ligadas à agenda de 

Brasil Potência, como projeto nuclear e a indústria da informática. Além 

disso, a difusão de temas como meio ambiente, era utilizada pelas grandes 

potências como instrumento de bloqueio do desenvolvimento brasileiro, 

independente dos méritos da questão. A noção de soberania foi também 

deixada de lado, em nome da adesão a globalização, aceita como 
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‘inevitável’ e mesmo desejável. Antigas parcerias internacionais foram 

abandonadas ou colocadas em segundo plano (2013, p.98). 

  

Durante o ano de 1992, as denúncias de corrupção feitas pelo irmão do 

presidente Collor detonaram uma série de eventos por meio dos quais a sociedade 

civil exigia a punição dos responsáveis pelo desvio de dinheiro público. Segundo 

Lopez e Mota (2008, p.921), a partir de julho daquele mesmo ano, jovens e 

estudantes secundaristas, os ‘caras pintadas’, saíram às ruas em diversas cidades do 

Brasil para protestar contra a corrupção do governo. O movimento apartidário foi 

apoiado por outros setores da sociedade civil e ajudou a sensibilizar o Congresso a 

optar pelo impeachment do presidente. Mas Collor renunciou antes da cassação e, 

por isso, teve seus direitos políticos suspensos por oito anos. Segundo Aarão Reis: 

Foi um rolo compressor. Como se os votos dados a Collor tivessem se 

evaporado. Nada, nem ninguém, aparecia para apoiá-lo. Incriminado pela 

CPI, a Câmara aprovou, em 29 de setembro [de 1992], o início do processo 

de impeachment pelo Senado e consequentemente – e imediato – 

afastamento do Presidente. Considerando-se perdido, Collor renunciou em 

29 de outubro, mas não escapou da condenação do Senado que suspendeu 

por oito anos seus direitos políticos (2014, p.116). 

 

Coube ao vice-presidente Itamar Franco assumir a presidência do país (1992-

1994). A queda de Collor, “fulminante, assim como sua ascensão” (AARÃO REIS, 

2014, p.116), deixou em aberto duas questões as quais foram prometidas, mas não 

realizadas, em seu curto governo: o controle da inflação e a entrada do país ao 

mercado internacional.  

Segundo Visentini (2013, p.99), o presidente Itamar defendia a importância 

da noção de soberania nacional e destacava a necessidade da participação do Estado 

na economia de um país em desenvolvimento como o Brasil. Dessa forma, o 

governo teve como objetivo revalorizar a presença do Brasil no cenário mundial, 

que sofrera considerável redução no período de dois anos do governo de Collor de 

Mello. Ao assumir o governo com 79% da aprovação da população, Itamar afastou o 

perigo de medidas “voluntaristas” ou pacotes político-econômicos, mas insistiu que 

era necessário continuar com as reformas, sobretudo com aquelas focadas na 
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abertura da economia. “Até porque tomava posse na Presidência de um país que se 

prometia do ‘primeiro mundo’, mas na verdade ostentava cifras alarmantes de 

miséria e analfabetismo”, afirmam Lopez e Mota (2008, p.922). 

Em 1993, Itamar convidou o ministro das Relações Exteriores, Fernando 

Henrique Cardoso, para assumir o Ministério da Fazenda. Em março, já como 

responsável pela pasta, Fernando Henrique anunciou o novo plano econômico, o 

Plano Real. Em julho de 1994, entrou em vigor mais uma nova moeda, o Real, a 

sétima moeda desde os anos de 1960, que teve como primeiro resultado o 

estancamento do processo inflacionário. Para uma população ‘escaldada’ por planos 

econômicos fracassados das últimas décadas, a diferença da implementação desse 

plano foi o cuidado do governo em preparar a população, inclusive 

psicologicamente, ao dar tempo para todos, cidadãos e empresas, de se adaptarem 

antes que a efetiva troca da moeda entrasse em vigor.  

Esse clima de estabilização econômica, além de favorecer a eleição do ex-

ministro à Presidência da República, conferiu aos dois primeiros anos de mandato de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) a possibilidade de ocultar os enormes 

déficits do comércio exterior e do balanço de pagamento, dos quais o crescimento da 

dívida foi uma consequência. Entretanto, segundo Visentini (2013, p.), o Plano Real 

não deve ser analisado somente por seu viés econômico conjuntural. Afirma o autor: 

“além de representar um plano de estabilização, o controle da inflação e um 

instrumento de vitória eleitoral (com ilusão do aumento do consumo), 

estruturalmente, ele significou um novo posicionamento do Brasil no contexto 

internacional”. Após passar pelo choque da política de Collor, durante o qual a 

economia brasileira “foi bruscamente jogada no livre mercado global” (VISENTINI, 

2013), o Brasil procurou adaptar-se de forma sistemática às regras do mundo 

neoliberal pós-guerra fria (Idem, p.103).  

De qualquer forma, com a estabilização da moeda, a candidatura do 

sociólogo e ministro Fernando Henrique Cardoso apresentou-se como a opção ideal 

do governo para a campanha presidencial. Com efeito, nas eleições de outubro de 

1994, Fernando Henrique Cardoso (PSDB/PFL) obteve a vitória, logo no primeiro 
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turno, com mais de 54% dos votos válidos, dado que aponta para uma larga 

aceitação do Plano Real e a tão esperada estabilização econômica, que permitia o 

acesso ao consumo de bens à grande parcela da população.  

Dois anúncios publicados na Veja, nas edições 1373 e 1374, de 04 de janeiro 

e de 11 de janeiro de 1995, respectivamente, mostravam otimismo tanto do setor 

público (Figuras 54) quanto do setor privado (Figura 55), no que diz respeito à 

estabilização da economia, o planejamento financeiro e o aumento do consumo da 

população. É interessante notar que o título fala no nascimento ‘de um novo país’, 

mas na foto aparece uma imagem do globo, dando pistas de uma política 

governamental focada na inserção do Brasil no mercado global, o que de fato 

aconteceu ao longo do governo FHC. 

 

Figura 54: Anúncio página dupla da Caixa Econômica Federal veiculado na revista Veja edição 

1373, de 04/01/1995, p.46-47. Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx 

. Acessado em: 16/11/2014.  

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Figura 55: Anúncio página dupla da Reckitt&Collman Brasil veiculado na revista Veja, edição  1374, 

de 11/01/1995, p.60-61.Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . 

Acessado em: 16/11/2014.  

 

Segundo Visentini, Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) representava o 

novo tipo de político dos anos 1990: contra a política tradicional, poliglota e 

intelectualizado. Depois de cinco anos de iniciado o Governo Collor, FHC retomou 

o projeto neoliberal econômico, mas com um programa político e com estratégias de 

atuação no campo da economia que dialogavam com os países de primeiro mundo e 

com as oportunidades tanto políticas quanto comerciais do ambiente global.  Afirma 

o autor:  

...O contexto interno brasileiro de estabilidade monetária – saldo negativo 

na balança comercial (decorrentes do Plano Real), mas com grande 

volume de reservas cambiais, demonstra a escolha por uma inserção no 

processo de globalização econômico-financeira, sem, contudo, repetir a 

desordenada política realizada no governo Collor (VISENTINI, 2013, 

p.104). 

 

Em linha com Visentini, Lopez e Mota (2008) afirmam que, embora sujeito a 

críticas pela sua atuação ao longo dos oito anos de mandato, FHC teria “elevado o 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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tom da vida política nacional”, por ter recolocado o Brasil no mapa internacional, de 

onde o país tinha sido apagado desde o golpe militar de 1964.  

No plano interno, o primeiro mandato de FHC foi de afirmação de seu 

programa de governo, que tinha duas metas básicas: a primeira era focada na 

continuidade do Plano Real e da consequente estabilização econômica com a 

contenção da inflação; e a segunda a implementação da Reforma do Estado, com o 

projeto de privatização e a retirada do Estado de diversas operações em setores 

estruturais, como telecomunicações e energia elétrica. Afirmam Lopez e Mota 

(2008):  

Já em seu discurso de posse, o novo presidente tratou de outra questão que, 

para o crescimento do país, considerava vital enfrentar: a reforma do 

Estado. E, para isso, Cardoso criticava o modelo de desenvolvimento 

cristalizado pelo Getulismo, ou seja, o Estado como principal investidor no 

país, apontando para a necessidade de diminuição gradativa desse papel, 

reduzindo o Estado a investidor exclusivo nos setores de saúde e educação, 

e atua como regulador da economia (Idem, p.939). 

 

Ao fazer a reforma do Estado, FHC recebeu e enfrentou muitas críticas de 

vários setores da sociedade, principalmente de partidos de oposição, como o PT 

(Partido dos Trabalhadores); visto que surgiram muitas denúncias relacionadas à 

venda das empresas públicas como, por exemplo, a existência de favorecimentos 

para determinadas empresas transnacionais na compra das estatais, assim como 

foram feitas críticas aos impactos sociais das privatizações. No entanto, tais críticas 

não impediram o governo de levantar verbas para promover as reformas propostas 

em seu programa político e abrir a economia brasileira ao comércio internacional. 

“Apesar das cinco crises financeiras que enfrentou, o país assistiu a um aumento do 

consumo, melhorando de modo geral as condições de vida da população”, afirmam 

Lopez e Mota (2008, p.943).  

E é pelo viés do aumento do consumo de classes menos favorecidas que o 

governo de FHC teve repercussão e forte presença na mídia brasileira e internacional 

na ocasião. Com a estabilização econômica e a contenção da inflação, as classes C e 

D puderam consumir itens antes considerados supérfluos e/ou com preços 

inacessíveis frente às despesas prioritárias em âmbito familiar. Na época, o consumo 
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de carne de frango e de iogurte se tornou símbolo do incremento econômico-

financeiro das classes com renda mais baixa, com desdobramentos positivos na 

produção industrial e no mercado interno, como afirma matéria da revista Veja de 

10/09/1997: 

O gasto total das famílias brasileiras com a compra de produtos e serviços 

foi de 61,5% do PIB em 1990. No final de 1997, deve chegar a 70%, ou 

pouco mais. O Real propiciou, como se sabe, o milagre do frango e do 

iogurte. Entre 1993 e 1997, a produção de frango aumentou em mais de um 

milhão de toneladas. A de iogurte dobrou nos últimos três anos. 

Aconteceram muitos outros saltos sensacionais, como a venda de 8,5 

milhões de aparelhos de TV em cores e de 4 milhões de geladeiras apenas 

em 1996
106

. 

  

 

Mas não foi só o consumo que fez com que a economia entrasse em um 

ritmo sustentável e diminuísse os índices de pobreza no Brasil. Aplicando 

dispositivos da Constituição de 1998, o governo de Fernando Henrique Cardoso 

promoveu a ampliação dos gastos sociais, melhorando a distribuição de renda e, 

dessa forma, teria minimizado a pobreza no país, como já mencionado no começo 

deste capítulo. Segundo Lopez e Mota (2008, p.943), houve também melhorias no 

acesso à saúde pública e na medicina preventiva com campanhas de vacinação e 

outras medidas que favoreceram o setor. Calcado nessa melhora da condição de vida 

da população, FHC conseguiu aprovar a emenda da eleição e conseguiu se reeleger, 

em 1998, quando disputou a eleição e novamente a venceu no primeiro turno. 

Entretanto, seu segundo mandato começou em meio a crises.  

Apesar da moeda sobrevalorizada, a queda da inflação e as importações 

mantinham baixos os preços dos produtos básicos. Diante do déficit comercial, o 

governo aumentou significativamente a taxa de juros com o objetivo de atrair 

capitais e manter a inflação, julgando que o sistema financeiro internacional, 

favorável até então, se manteria.  

Contudo, já durante a campanha, as dificuldades começaram a se manifestar. 

Segundo Visentini, a crise asiática em 1997 e a russa em 1998 criaram uma nova 

                                            
106

 “A vez do cimento. FHC falou em dentadura, mas na nova fase do Real o que cresce é a 

construção”. Matéria publicada na revista Veja, dição 1512, de 10/09/1997, p.118-119. Disponível 

em: http://veja.abril.com.br/100997/p_118.html. Acessado em: 22/06/2013. 

http://veja.abril.com.br/100997/p_118.html
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realidade nas finanças mundiais que teve como consequência, para o Brasil, um 

ataque especulativo que gerou uma enorme fuga de capitais (2013, p.107). Os 

investidores, antes animados com o desenvolvimento econômico, tornaram-se 

receosos com a situação e tiraram bilhões de dólares do Brasil. Tal recuo no 

investimento internacional gerou desvalorização da moeda frente ao dólar. Para 

culminar a crise, o governo teve também que recorrer ao  FMI. Segundo Singer 

(2014, p.227), mesmo após o FMI, o Tesouro Americano e os bancos Mundial e 

Interamericano montarem um pacote com 41,5 bilhões de dólares para impedir a 

insolvência do Brasil, nem assim os investimentos estrangeiros voltaram. No 

entanto, segundo o autor, se os investidores globais não acreditaram no Brasil o 

mesmo não aconteceu com os eleitores que reelegeram FHC no primeiro turno. 

Sobre esse período Visentini afirma:  

A crise financeira cambial de janeiro de 1999 e a possibilidade de 

retrocesso de alguns objetivos alcançados pelo governo na estabilização 

monetária levaram FHC a desvalorizar o Real como forma de equilibrar as 

contas. O governo também aumentou tarifas para alguns setores, ofereceu 

financiamento barato a outras e às exportações, além de promover um 

acordo automotivo (Idem, p.107).  

 

Dessa forma, o segundo mandato de FHC se iniciou sob a crise e a 

necessidade de mudança. O cenário mundial em que o governo baseara sua inserção 

internacional começou a se desarticular (VISENTINI, 2013, p.107). O discurso 

governamental de adesão submissa à globalização neoliberal teve que ser substituído 

pela crítica à globalização assimétrica a partir do momento em que os efeitos das 

crises externas sobrecarregaram a economia brasileira. Mas independentemente da 

crise que se instalou, o varejo nacional saiu de novo na frente – assim como saiu 

quando foi lançado o Plano Collor - e anunciou a compra de mercadorias com 

pagamento antecipado (Figura 56): “após confirmada a entrega da mercadoria na 

loja, antecipamos suas duplicatas”, afirma o texto do anúncio das lojas Marisa.  
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Figura 56: Anúncio de página simples veiculado na revista Veja, Edição 1512, de 10/09/1997, p.118-

119.  Fonte: Disponível em http://veja.abril.com.br/100997/p_118.html . Acessado em: 22/06/2013. 

 

Em resumo, a Era FHC terminou com melhoras econômicas ao longo do 

período em comparação a governos anteriores. No entanto, para que o Estado 

recuasse como agente econômico e com o fim do próprio conceito de nacional 

desenvolvimentismo, houve a privatização do patrimônio público e, a partir das 

reformas constitucionais, a liberação de que bancos estrangeiros dominassem grande 

parte do setor (Visentini, 2013).  

Houve, ainda, a delegação às empresas privadas (inclusive estrangeiras) de 

setores estratégicos como telefonia fixa e móvel e concessões de serviços públicos, 

tais como energia elétrica, rodovias, ferrovias. “Enfim, a internacionalização da 

economia alterou drasticamente o padrão de inserção (do Brasil) na economia 

global”, finaliza Visentini (2013, p.110), com uma crítica ao que o autor considera a 

entrega de áreas estratégicas do país na mão de empresas estrangeiras, o que teria 

sido, na sua opinião, um preço alto pela participação do país no mapa de comércio 

global. 

http://veja.abril.com.br/100997/p_118.html
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Neste sentido, o ano de 1998, com a reeleição de Fernando Henrique 

Cardoso, se coloca como o ano da confirmação de uma política econômica 

neoliberal que introduziu o Brasil, de forma mais perene, no jogo da globalização. 

Além da preocupação com as políticas externas, o governo também 

conseguiu, por meio do Plano Real, a estabilização da economia e, com isso, a 

diminuição da pobreza. O ganho social e econômico reverberou nas condições 

financeiras da população e, consequentemente, teve reflexos nos níveis de consumo. 

Todas essas mudanças movimentaram o mercado e estimularam as empresas a 

divulgarem seus produtos. A Copa do Mundo FIFA foi, portanto, uma oportunidade 

de consolidar as marcas globais no país, especialmente, as marcas relacionadas à 

tecnologia, telefonia, internet e outras áreas cuja mobilidade virtual ou imaginativa 

de informação, imagens e capital era benefício direto.  

No próximo item, de análise formal, a proposta da pesquisa de encarar a 

oferta de motilidade como força persuasiva do discurso publicitário será 

considerada. A ideia é verificar se, em 1998, em um contexto no qual a sociedade 

global, em rede e de riscos já se fazia presente, mesmo que de maneiras diferentes 

no exterior e no Brasil, a publicidade destacava ou não em seu texto (verbal e não 

verbal) o potencial de mobilidade oferecido pelos objetos ao seu público-alvo.  

 

3.3. A cultura da mobilidade na publicidade das marcas globais  

 

  

 Em 1998 o Brasil já fazia parte do mercado global de consumo por já 

ter passado pela eliminação das taxas aduaneiras no governo Collor, que permitiram 

a entrada no país de uma série de produtos importados e, também, por já ter passado 

pelo primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso que, não obstante questões 

partidárias, possuía, no que diz respeito a algumas questões da economia, os mesmo 

objetivos de Collor de Mello: a redução da inflação, a diminuição da presença do 

Estado na vida econômica e social do país e a inserção do Brasil no mercado global 

de comércio e consumo.  
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Neste sentido, a Copa do Mundo FIFA, de 1998, na França, a última Copa do 

século, se apresentou para os anunciantes, especialmente os globais, como uma 

oportunidade interessante de reforçar suas imagens de marca nos países 

participantes, como no caso do Brasil. A revista Veja soube aproveitar esta 

oportunidade lançando o segundo Guia Especial da Copa (o primeiro foi em 1994, 

quando o Brasil foi tetracampeão) distribuído junto à edição 1550, de 10 de junho de 

1998 (data de capa) da revista.  

Para a análise formal deste período, foram selecionados 12 anúncios, quatro 

de marcas nacionais e oito de marcas globais, apresentadas na Tabela 4. Deste grupo 

de anúncios, cinco foram veiculados na edição 1550 e sete, no Guia da Copa; seis 

são relacionados à mobilidade física ou geográfica e seis à mobilidade virtual ou 

imaginativa, como veremos a seguir.  

Tabela 4: anúncios selecionados 1998 

 

  

 

 

MOBILIDADE FÍSICA OU 

GEOGRÁFICA 

 

 

 

MOBILIDADE VIRTUAL OU 

IMAGINATIVA 

1998 Nacionais Nacionais Copa Nacionais Nacionais 

Copa 

Correios (ed. 

1550) 

 

Varig (Guia da 

Copa) 

 

Bradesco 

(ed.1550) 

 

Itaú (Guia da 

Copa) 

 

 

 

 

 

Globais Globais Copa Globais Globais Copa 

Ford (Guia da 

Copa) 

Volvo (ed.1550) 

 

Volkswagen 

(Guia da Copa) 

Mizuno (Guia da 

Copa) 

IBM (ed. 1550) 

Nokia (ed.1550) 

Starmedia 

(Guia da Copa) 

Motorola (Guia 

da Copa) 
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 Em ano de eleições para a 

Presidência da República, a edição 

1550, da revista Veja, traz o 

candidato Lula na capa (Figura 

57)
107

 . Na chamada – “Lula entra no 

jogo” – há um jogo de palavras que 

faz alusão à Copa do Mundo FIFA, 

na França, tema do caderno especial 

(Guia da Copa) que foi distribuído 

junto à edição.  

Houve um equilíbrio entre 

anunciantes globais e nacionais nesta 

edição: 23 marcas de cada categoria. 

O governo brasileiro esteve presente 

com anúncios dos Ministérios da 

Cultura, do Trabalho e da Reforma 

Agrária e dois bancos: BNDES e 

Banco do Nordeste, além de uma 

peça do Governo do Paraná. Como a 

data de publicação da revista é de 

dois dias antes do Dia dos 

Namorados, data importante do 

calendário do varejo nacional, há um 

encarte de oito páginas da marca de 

moda Fórum, além de alguns 

anúncios com a temática do ‘amor’ 

na revista. 

Nesta edição foram 

selecionadas cinco peças: duas de 

anunciantes nacionais – Bradesco e Correios - e três de anunciantes globais – Volvo, 

                                            
107

 Figura 57: Capa da revista Veja, edição 1550, de 10/06/1998. Disponível em:
 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 18/06/2013.
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Edição 1550 

Data de Capa: 10/06/1998 

Tiragem: 1.250.850 exemplares 

Número de páginas: 164 

Páginas de publicidade: 71 (43,3%) 

Matéria de Capa: Lula entra no Jogo  

Copa do Mundo: 7 páginas (matéria) 

Marcas Anunciantes: 46 

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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IBM e Nokia. Nenhuma das peças selecionadas utilizou a Copa do Mundo como 

abordagem criativa.  

A primeira peça é o anúncio de quatro páginas do Bradesco (Figura 58) em 

comemoração aos 30 anos de seus cartões de crédito que, segundo o texto, foram os 

primeiros lançados no país. A primeira página dupla chama a atenção do leitor pelo 

destaque das máscaras da comédia e do drama, ícones do teatro, apoiadas em um 

fundo vermelho-vinho que lembra as poltronas das salas de espetáculos. A sugestão 

ao teatro é confirmada no título do anúncio e pela menção a Fernanda Montenegro, 

reconhecida com uma das melhores atrizes de sua geração: “não dá para falar de 

teatro no Brasil, nos últimos 30 anos, sem falar de Fernanda Montenegro”. Neste 

primeiro momento de contato entre o emissor e o receptor da mensagem, nada leva a 

crer que a marca anunciante seria um banco e que este seria um anúncio sobre 

cartões de crédito.  

Ao virar a página, já no título é apresentado o link entre o que Santaella 

(2005) chama de objeto imediato (o signo, neste caso, o anúncio) e o objeto 

dinâmico (os 30 anos do cartão Bradesco): “não dá para falar de cartão de crédito no 

Brasil, nos últimos 30 anos, sem falar de Bradesco”. Apesar de haver no título 

referência ao Brasil, visualmente o que prende o olhar do leitor é uma foto vazada
108

 

da superfície do planeta Terra, vista do espaço, que dá uma ideia não só da 

globalização do serviço (lembrando que o cartão é Bradesco, mas a bandeira é 

VISA), como também da inserção do Brasil no mercado global. A foto do mundo é 

complementada pela informação do texto: “[...] oferecendo maior segurança e 

tranquilidade na hora de fazer compras e de pagar despesas. Aqui e no Exterior”. 

Inclusive o primeiro cartão que aparece na foto, próximo ao ‘bloco’ de texto, é o 

cartão ‘Internacional’, confirmando o argumento. Além da globalização, a foto 

sugere liberdade de movimento visto que os cartões ‘voam’ soltos no espaço e, 

indiretamente, seus usuários podem ‘voar’ também. 

Cartões de crédito são como plataformas facilitadoras da circulação virtual 

de valores e do movimento dos objetos (varejo) e, portanto, por si só, já denotam 

mobilidade. O potencial de movimento gerado pelo cartão está presente 
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 Quando a imagem ocupa todo o espaço do anúncio, “vazando” da página.  
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discursivamente no texto (verbal e não verbal) assim como a emergente sociedade 

móvel, em rede e de risco: as palavras “tranquilidade” e “segurança”, além da frase 

“para acompanhar os novos tempos. E permanecer com você” dão pistas da parceria 

entre o indivíduo e o objeto na experiência de vida na contemporaneidade.  

Pela sua disponibilidade (ready-to-handness) e pelas variadas 

potencialidades de uso em diversos ambientes (affordances), o cartão de crédito tem 

a vantagem de servir a todos os tipos de mobilidade: do sedentário (sedentary 

mobility) ao mais cosmopolita (cosmopolitan mobililty). 

A outra marca nacional selecionada foram os Correios (Figura 59). 

Relacionada à mobilidade física ou geográfica (movement of objects), a peça faz 

referência à data do Dia dos Namorados, apresentando o serviço do SEDEX como 

uma possibilidade de troca de presentes, mesmo a distância: “no Dia dos 

Namorados, mande um presente pelo SEDEX. Se você tem pressa, a gente tem mais 

pressa que você”.  

Visualmente, a estética de desenho animado chama a atenção do leitor que 

reconhece na figura do Papa-Léguas
109

 uma dupla representação: o personagem 

encarna o Cupido, como é citado no título, assim como expressa a velocidade com 

que o SEDEX é entregue. Sendo um serviço expresso de entrega, a mobilidade está 

presente no discurso verbal e não verbal da peça e é sintetizada no slogan: “Mandou. 

Chegou”. No entanto, a potência de movimento ou a parceria entre o indivíduo e o 

objeto não se mostram tão diretamente no caso deste anúncio.  

A próxima marca selecionada tem a ver também com a mobilidade física ou 

geográfica: a Volvo (Figura 60). Coincidentemente, o anúncio da montadora de 

automóveis sueca também tem a ‘pressa’ como tema: “a pressa fez as pazes com a 

perfeição”, afirma o título.  
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 Personagem da Looney Tunes, da Warner Bros.,  que corre muito e nunca é pego pelo Coiote e 

suas armadilhas, Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wile_E._Coyote_%28Looney_Tunes%29 

. Acessado em: 05/01/2015.  
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Wile_E._Coyote_%28Looney_Tunes%29
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Figura 58: Anúncio de quatro páginas veiculado na revista Veja, edição 1550, de 10/06/1998, p.22 a 

25. Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 

18/06/2013.   

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx


 

 

221 
 

 

 

Figura 59: Anúncio de página simples veiculado na revista Veja, edição 1550, de 10/06/1998, p.07.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 18/06/2013.   
 

No anúncio da Volvo, tudo é mobilidade: o ângulo da foto, com o automóvel 

meio inclinado para o lado e para cima, sugere o movimento do carro; o fundo 

desfocado da imagem sugere a velocidade do movimento; e as fotos em PxB na 

lateral direta da página que vão, uma a uma, se aproximando do rosto da mulher, 

sugerem o resultado deste movimento que é a aproximação entre o(a) motorista e a 

pessoa da foto. No entanto, a partir da ideia da ‘pressa’ de chegar ao seu destino 

(possivelmente onde a mulher da foto está), o texto ressalta as qualidades e os 

atributos do produto: velocidade, design novo e segurança, isto é, a pressa e a 

perfeição com a garantia de que o usuário/consumidor, a despeito da velocidade, não 

correrá nenhum risco entre o ponto de partida e o seu destino.   

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Figura 60: Anúncio de página dupla veiculado na revista Veja, edição 1550, de 10/06/1998, p.70-71. 

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 18/06/2013.   

 

 

As duas próximas peças são de marcas globais relacionadas à mobilidade 

virtual ou imaginativa: o anúncio do e-business da IBM (Figura 61) e o anúncio do 

lançamento do novo celular 6120, da Nokia. 

 Como já mencionado, em 1998 já havia internet no Brasil, mas de maneira 

ainda pouco eficiente grande parte em razão da rede analógica de telefonia fixa, 

infraestrutura que suportava também o tráfego de dados.  Mas apesar das 

dificuldades técnicas no país, a IBM veiculou um anúncio na revista Veja sobre seu 

serviço de e-business.  

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Figura 61: Anúncio de página simples veiculado na revista Veja, edição 1550, de 10/06/1998, p.38.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 18/06/2013.   

 

 

No primeiro contato do leitor com o anúncio, chama atenção a foto de uma 

noiva, com o cabelo meio desarrumado, de óculos, digitando em um notebook, em 

uma situação inesperada para alguém que vai se casar ou que acabou de se casar. O 

inusitado da cena é explicado no texto do subtítulo: a noiva precisa mudar o destino 

de sua lua-de-mel por causa do El Niño e “a salvação é a internet”. A despeito de 

uma foto de noiva, o anúncio é sobre a internet como um novo e bem sucedido canal 

de vendas, caso o empresário e/ou comerciante entre em contato com a equipe de 

especialistas da IBM que “sabem fazer a internet trabalhar para você, usando os 

recursos de computação que sua empresa já tem para criar um ambiente de compras 

confiável e seguro”. No caso deste anúncio, o potencial de movimento 

proporcionado pela internet é bastante claro: as notícias circulam (Francesca 

D’Onofrio, a noiva, está em Milão) e o mesmo meio que traz o problema (o 

conhecimento de que o El Niño vai passar por Aruba), traz a solução (lua-de-mel na 

Bahia). Tudo rápido, quase que imediato, no tempo de um clique.  Sob este aspecto, 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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portanto, discursivamente a cultura da mobilidade está presente no anúncio, e pode 

ser simbolizada pelo notebook que a noiva utiliza para acessar a internet. 

A motilidade conseguida por meio das tecnologias de comunicação serve a 

todos os públicos. No entanto, quem mais a utiliza para se informar, viajar e resolver 

problemas, “com segurança”, como afirma o texto, são as duas tipologias no interior 

das quais estão aqueles que vivenciam suas relações em um espaço mais aberto, de 

fluxos e em expansão: incursive mobility e cosmopolitan mobility. Neste caso, tanto 

a internet do anúncio da IBM quanto o celular do anúncio da Nokia (Figura 62), 

analisado a seguir, são dois ‘trecos’ utilizados com frequência por estes grupos já em 

1998. 

 

 

 

Figura 62: Anúncio de página simples veiculado na revista Veja, edição 1550, de 10/06/1998, p.10. 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 18/06/2013 

 

 

Ao ter uma divisão muito clara, entre o preto e o branco, no meio da página, 

o layout da peça da Nokia dirige a “retina mental”, nos termos Santaella (2005), isto 

é, a atenção primária do leitor, para o produto situado no centro do anúncio. Em um 

segundo momento, o caminho feito pelo olhar leva a atenção do receptor da 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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mensagem para o texto em letras brancas que apresenta as características do celular 

e seus aspectos singulares, resumidos na palavra “inteligência”. Só depois deste 

contato inicial, o receptor, caso interessado, irá ler os features do produto com mais 

detalhamento, apresentados na parte superior do anúncio. Como já foi dito, o 

potencial de movimento proporcionado por este tipo de produto é atributo inerente. 

Portanto, a mobilidade está presente no discurso não só a partir do próprio objeto, 

mas também na indicação de portabilidade: “mais leve, mais fácil de usar e mais 

tempo de conversação”, assim como no slogan da marca: “o mundo todo só fala 

nele”.  É interessante notar o duplo simbolismo da palavra ‘mundo’ no slogan: 

reafirma a globalidade da marca pela presença da Nokia no ‘mundo todo’, assim 

como reforça as qualidades do celular Nokia ao atestar que ‘todo mundo’ comenta 

sobre o produto.   

E para finalizar, segundo Urry (2007, p.46), nada mais handy do que a 

tecnologia mobile expressa no telefone celular. Segundo o autor, o celular carrega 

em um só dispositivo todas as informações pessoais e personalizadas dos indivíduos.  

Conforme é visto no anúncio da Nokia, em 1998 a tecnologia ainda não permitia o 

contato via rede social, mas já oferecia calendário e agenda pessoal, além de 

mensagens de texto para o contato a distância. Este é o começo de uma nova 

configuração do estar no mundo que é constituída pelos híbridos, pela parceria entre 

os indivíduos e seus objetos de consumo que o apoiam, suportam e organizam a vida 

em movimento, em diversas frentes e condições espaço-temporais. Em 

conformidade com o caráter prosthetic, nos termos de URRY, do celular, no texto 

do anúncio esta parceria é expressa na seguinte frase: “Resumindo: [o celular] já 

vem com os outros 89% de inteligência que o homem ainda não usa”. 
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Com circulação de 

1.250.850 exemplares, o Guia da 

Copa (Figura 63)
110

 traz matérias 

sobre as 32 seleções que 

participaram do torneio, perfil dos 

craques, curiosidades sobre os times 

e a tabela dos jogos com dia, local e 

horário de Brasília. O caderno tem 

72 páginas, sendo 27 páginas de 

publicidade, ou 37,5% do total. 

Deste grupo de anúncios, 17 são de 

anunciantes globais e cinco, 

nacionais.  Somente o anúncio de 

página dupla do Ford Escort não 

apresenta a Copa do Mundo FIFA 

como abordagem criativa. De resto, 

todas as marcas falam do torneio no 

texto ou fazem alusão ao esporte 

e/ou à competição nos anúncios. 

Deste Guia foram 

selecionadas sete peças:  duas de 

anunciantes nacionais e cinco 

globais. Das marcas brasileiras, o 

Itaú (Figura 64) divulga seu Plano 

de Captação – o PIC da Copa -, objeto relacionado à mobilidade virtual ou 

imaginativa; e a Varig (Figura 65) veicula uma peça mais institucional, relacionada 

à mobilidade física ou geográfica, na qual anuncia o patrocínio à seleção brasileira, 

como será visto a seguir. 

                                            
110

 Figura 63: Capa da Edição especial Guia da Copa distribuída junto da edição 1550, da revista 

Veja, de 10/06/1998. Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 

18/06/2013.  
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Figura 64: Anúncio de página dupla veiculado na Edição Especial Guia da Copa distribuída junto da 

edição 1550, da revista Veja, de 10/06/1998, p.2-3.   

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 18/06/2013.  

 

 

Copa do Mundo de Futebol, no Brasil, é sempre um momento no qual aflora 

um sentimento de nacionalismo. O verde e amarelo “vira moda” e surge intenso em 

diversas situações e suportes: nas ruas, nas roupas e nas artes, para citar alguns 

exemplos. O apelo do futebol também não escapa do discurso da publicidade. No 

caso da peça do Itaú, ambos, o verde e amarelo e o futebol, são utilizados. 

Posicionado nas páginas 2 e 3, isto é, na primeira contracapa da revista, logo ao abrir 

o Guia e começar a folheá-lo o leitor é impactado pelo anúncio. É quase como levar 

uma bolada, como afirma o título. As cores fortes e, especialmente, a imagem das 

chuteiras verdes penduradas em um fundo amarelo chama bastante a atenção. A 

imagem é complementada pelo texto do subtítulo: “faça já seu Super PIC da Copa. 

R$ 6 milhões em prêmios para você pendurar as chuteiras. R$ 2 milhões na Copa”.  

No texto do anúncio há dois ditados populares que são metáforas que 

utilizam o futebol como ‘gancho’: “leve uma bolada”, isto é, ganhar muito dinheiro; 

e o “pendurar as chuteiras”, mesmo que dizer, parar de trabalhar ou se aposentar. As 

duas expressões ganham força com os elementos que dão qualidade visual à peça: as 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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cores e a imagem da chuteira reforçam o argumento de que vale a pena fazer um 

Super PIC e ser sorteado, possivelmente causando um efeito reativo no receptor. 

Apesar de relacionado à mobilidade virtual de valores, a única referência à 

circulação ou ao movimento, mesmo que potencial, é pela imobilidade ou 

sedentarismo, quando o discurso exalta a ideia de ‘pendurar as chuteiras’ e, com 

dinheiro, curtir a vida no seu tempo e ritmo.   

 

 

 

Figura 65: Anúncio de página dupla veiculado na Edição Especial Guia da Copa distribuída junto da 

edição 1550, da revista Veja, de 10/06/1998, p.10-11.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 18/06/2013. 

 

 

 Já no anúncio da Varig, todos os três elementos acima citados estão no texto: 

o verde e amarelo, o futebol e a mobilidade. Como “transportadora aérea oficial da 

seleção”, a Varig teve a oportunidade de pintar seu avião com os símbolos da 

bandeira brasileira e com o escudo da CBF. No curto texto do anúncio, a parceria 

oficial entre a Cia. aérea e a CBF é também expressa na ideia de levar “160 milhões 

de brasileiros em um único voo”. Nesta ideia de mobilidade há um sentido em mão 

dupla: tanto a seleção, que fisicamente segue para a França em um voo da Varig 

(corporeal travel), representa o país e os 160 milhões de brasileiros; quanto, ao 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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contrário, 160 milhões de torcedores seguem, imaginativamente (imaginative 

travel), ou simbolicamente, para a França, junto com a seleção.  

A oportunidade de viajar com a seleção é para a Varig, também uma 

oportunidade de negócios e de globalizar sua marca ao participar, mesmo que 

indiretamente, do evento. Mas há também um esforço de afirmação de nacionalidade 

da marca ao acrescentar no logotipo da companhia a palavra “Brasil”. Esta atitude 

da empresa seguiu uma tendência comercial de relações internacionais, que começou 

no governo FHC e foi levada adiante pelo governo Lula, de divulgar os produtos e 

serviços brasileiros no mercado global como uma afirmação da qualidade do país, 

não só comercial, mas também econômica e política.   

Para finalizar, a imagem sugere um voo tranquilo, em ‘céu de brigadeiro’, 

sem turbulências, como deveria ter sido a passagem da seleção pela Copa do Mundo 

que, como sabemos, voltou derrotada pela seleção francesa, na final.  

 As próximas cinco peças são de marcas globais: três relacionadas à 

mobilidade física ou geográfica – a Ford, a Gol e a Mizuno – e duas relacionadas à 

mobilidade virtual ou imaginativa – a Starmedia e a Motorola. Destas, a única que 

anuncia no Guia da Copa e não usa o evento como approach criativo é a Ford 

(Figura 66), anunciante da primeira peça analisada.  

  Ao folhear o Guia, tem-se a impressão de que, em 1998, havia um padrão 

visual para os anúncios de automóveis: página dupla; foto do carro ocupando quase 

a totalidade do espaço das páginas; uma borda no entorno da foto, um pouco mais 

larga embaixo para que, ali, se escreva o texto do anúncio. Essa “moldura” foi 

utilizada na peça da Volvo, já analisada, da Ford, abaixo, e também da Volkswagen 

(Figura 67), próxima peça a ser apresentada.  
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Figura 66: Anúncio de página dupla veiculado na Edição Especial Guia da Copa distribuída junto da 

edição 1550, da revista Veja, de 10/06/1998, p.28-29.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 18/06/2013. 

 

 O layout do anúncio da Ford para o Ford Escort, não foge a regra da 

moldura e visualmente não faz a diferença para o olhar do leitor. Contudo, a cor 

(quase) dourada, em um fundo preto, chama a atenção. Como no anúncio da Volvo, a 

foto indica movimento do carro, mas, como o anúncio é de uma station wagon, 

modelo conhecido como ‘perua’ no Brasil, a parte de trás do automóvel é a parte 

mais próxima do receptor da mensagem.  É como se o carro estivesse sendo visto 

‘indo’ e não ‘vindo’, como o Volvo, que está de frente na imagem. O ângulo em que 

o Ford Escort aparece na foto tem a ver também com o principal feature anunciado 

do produto: o conforto. Afirma o título: “Sua casa pode ser mais confortável. Mas é 

imóvel”.  

  

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Figura 67: Anúncio de página dupla veiculado na Edição Especial Guia da Copa distribuída junto da 

edição 1550, da revista Veja, de 10/06/1998, p.66-67. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 18/06/2013. 

 

Neste caso, a cultura da mobilidade fica bem evidente no discurso: tudo que 

se move ou que suporta sua [do consumidor] mobilidade é melhor. Sobre este 

aspecto, Sato e Perez (2013, p.14) afirmam que faz parte do processo de 

convencimento e de persuasão da publicidade apresentar a mobilidade sempre pelos 

seus aspectos considerados positivos, tais como a ampliação dos limites de espaço e 

de tempo, a possibilidade de ascensão, de evolução, de transcendência e de 

crescimento. Neste sentido, o carro (móvel) é melhor que a casa (imóvel), e um 

carro com “espaço para pernas” e “conforto no porta-malas”, como o Ford Escort, é 

melhor ainda. E, para finalizar, uma curiosidade: do jeito que está na foto, parece 

que não tem ninguém dirigindo o carro.  

Conforme comentado, a peça do Gol, da Volkswagen, não escapa da 

“moldura” padrão dos anúncios de carro e o mesmo tipo de layout é usado.  A peça 

não faz referência direta à Copa do Mundo e à seleção brasileira pelos símbolos 

mais comuns, como o verde e amarelo, mas a faz indiretamente a partir do próprio 

nome do carro – Gol – e da palavra “fenômeno”. É importante, aqui, ressaltar, que a 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Copa do Mundo FIFA, na França, seria a Copa do brasileiro Ronaldo Fenômeno, 

eleito pela FIFA como melhor jogador do mundo, caso ele não tivesse tido 

problemas de saúde na final com a seleção francesa. Neste sentido, a peça faz alusão 

ao torneio. E, ainda, considerando que o anúncio foi veiculado em um Guia da Copa, 

a referência faz todo o sentido.  

Discursivamente, há um contraste visual entre o azul escuro, quase preto, da 

foto e o branco da moldura, que dá destaque ao texto. Este contraste dirige o olhar 

do leitor para a frase presente no meio do anúncio: “um novo fenômeno!”. A peça 

tinha como gancho para a divulgação das qualidades do carro, a publicação de uma 

reportagem da revista especializada Motor Show que, após alguns testes, teria 

considerado o Gol “um fenômeno”. Apesar de o automóvel ter a ver com a 

mobilidade física ou geográfica, o único indicativo de movimento no layout é a 

maneira como a reprodução da matéria da Motor Show foi posicionada na imagem. 

Mesmo o automóvel que é um objeto constitutivo (constitutive) dos sistemas de 

mobilidade, nos termos de URRY (2007, p.45), está estacionado no anúncio.  

Em relação às tipologias de mobilidade propostas por Kaufmann e Montulet 

(2008), a princípio, um automóvel serve a todos os públicos e para quem tem acesso 

e habilidade para dirigir, o carro é objeto handy e repleto de novas potencialidades 

as quais podem ser apropriadas pelo indivíduo com base em seu estilo e projetos de 

vida. 

 A próxima peça selecionada, da fabricante de material esportivo Mizuno 

(Figura 68) também não faz referência direta à seleção brasileira e ao Brasil na Copa 

no anúncio, mas, faz alusão ao esporte ao mostrar uma chuteira de futebol em um 

pedaço de gramado.  

   A despeito de ser uma página dupla, os dois elementos fundamentais de um 

anúncio estão bem separados no layout: uma página inteira só com a imagem e 

outra, all type. (coincidentemente, este é o mesmo formato do anúncio do Super PIC 

Itaú, já analisado). Sendo um calçado e, principalmente, um calçado esportivo e, 

ainda por cima, de futebol, a chuteira, por si só, já é um objeto relacionado ao 

potencial de movimento. Mas no caso deste anúncio a mobilidade não é percebida 

somente por meio do objeto.  
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Há na imagem alguns pedacinhos de terra que, normalmente, se soltam do 

gramado quando os jogadores correm em campo e o fato de alguns estarem 

espalhados pela página, dá a impressão de que pode ter havido um movimento 

naquele espaço. Esta ideia é corroborada com a afirmação do texto de que “jogador 

também precisa de conforto, proteção e liberdade de movimento alguns dias por 

mês”, reforçando o aspecto icônico da chuteira como algo que sugere a oferta de 

motilidade ao usuário. Neste sentido, a relação entre a chuteira e a movimentação e, 

indiretamente, o desempenho do jogador em campo, é indicada pela frase “Chuteiras 

Mizuno. Maciez total e encaixe perfeito”, com a qual o anunciante assina a peça. 

Discursivamente, a noção do híbrido está expressa na ideia do “encaixe perfeito” 

entre o indivíduo e o objeto, e quanto esse ‘encaixe’ empodera o jogador e 

potencialmente (affordance) o faz ser melhor em campo. Ou, no jargão do futebol, o 

faz se movimentar bem durante o jogo.  

 

 

Figura 68: Anúncio de página dupla veiculado na Edição Especial Guia da Copa distribuída junto da 

edição 1550, da revista Veja, de 10/06/1998, p.66-67. Fonte: Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 18/06/2013. 

 

As últimas peças são de duas marcas globais relacionadas à mobilidade 

virtual ou imaginativa. A primeira delas é da Motorola (Figura 69), divulgando a 

função VibraCall em alguns modelos de sua linha de celulares.  

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Figura 69: Anúncio de página simples veiculado na Edição Especial Guia da Copa distribuída junto 

da edição 1550, da revista Veja, de 10/06/1998, p.60.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 18/06/2013. 

 

 

Com a página toda em verde ‘bandeira’, o produto em preto no centro do 

anúncio e o texto em letras amarelas é possível reconhecer, ao primeiro olhar, a 

referência (verbal e não verbal) à Copa do Mundo de Futebol que o anúncio carrega. 

O próprio título indica a abordagem criativa ao afirmar: “vibra até em jogo da 

Tunísia”, uma das 32 seleções participantes da Copa e sem nenhuma chance de 

passar da primeira fase do torneio.  

Como já mencionado, o celular é o símbolo da ready-to-handness dos 

objetos e do potencial de movimento e de organização da vida à distância que a 

tecnologia mobile pode oferecer. O celular Star TAC foi um sucesso nas vendas 

globais da Motorola e chegou a vender 60 milhões de unidade no mundo, quando o 

acesso à tecnologia móvel e aos aparelhos era, ainda, bastante limitado
111

. 

                                            
111

A Motorola, com o seu clássico Star TAC, ditou tendência, praticamente sendo a responsável pelos 

celulares com flip no mercado. O modelo, que foi lançado em 1996, foi inspirado nos comunicadores 

da série “Star Trek” – inclusive, esse seria o nome do produto, mas não houve acordo com a 

Paramount. Vendeu 60 milhões de unidades em todo o mundo. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Discursivamente, a mobilidade não está tão presente no anúncio, a não ser pelo 

slogan que ‘fecha’ o texto: “a Copa rola com Motorola”.  

A última peça de 1998 é a do grupo de mídia StarMedia (Figura 70) que 

lançou o site www.copadomundo.com.br como um novo meio de informação: 

“Nesta Copa, com apenas um clique do mouse, você pode saber on-line o que vai 

acontecer a cada minuto na França ’98”, afirma o texto. 

 

 

 

Figura 70: Anúncio de página simples veiculado na Edição Especial Guia da Copa distribuída junto 

da edição 1550, da revista Veja, de 10/06/1998, p.68.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 18/06/2013. 

 

 Conforme já mencionado, a Copa do Mundo na França foi a primeira Copa 

com cobertura dos novos meios digitais. Grandes conglomerados nacionais de mídia 

entraram para a internet e lançaram seus sites, assim como grupos independentes, 

como no caso da StarMedia, também se tornaram players neste mercado.  

O anúncio utiliza o desenho de um campo de futebol para chamar a atenção 

para seu serviço e divulga o nome do site do círculo central do ‘campo’. O texto 

                                                                                                                           
http://www.tecmundo.com.br/celular/36373-os-15-celulares-mais-vendidos-de-todos-os-tempos.htm . 

Acessado em: 06/01/2015. 

http://www.copadomundo.com.br/
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
http://www.tecmundo.com.br/celular/36373-os-15-celulares-mais-vendidos-de-todos-os-tempos.htm
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verbal do anúncio deixa clara a circulação de informação e imagens (virtual mobility 

e imaginative mobility) e, por ser um serviço relativamente novo, explica aos 

potenciais usuários como funciona a consulta ao site e avisa: “tudo grátis”.  

Aqui, novamente, aparece no texto do anúncio o verbo ‘rolar’ com o sentido 

de ‘acontecer’. Como é comum na comunicação publicitária, as palavras podem vir 

carregadas de um duplo sentido que enriquece o discurso publicitário e neste caso 

não é diferente: o uso do verbo ‘rolar’ com o sentido de ‘acontecer’ não é incomum 

por ser uma gíria. E ainda, no futebol, pode ser entendido como o próprio jogo, 

quando a bola ‘rola’ em campo. No entanto, em se tratando da fala de um site de 

notícias, a expressão ‘rolando’ pode também se referir à circulação da informação e 

imagens sobre a Copa do Mundo.  

 

No próximo capítulo a pesquisa chega ao último período histórico 

considerado na investigação: o ano de 2014. Na tentativa de cobrir os fatos recentes 

da história do país a pesquisa se debruçou sobre o período da Copa do Mundo FIFA, 

no Brasil, em junho/julho de 2014. No entanto, a Copa no Brasil começou um ano 

antes, em 2013, com a Copa das Confederações, e sob o impacto social das Jornadas 

de Junho, também tratadas no capítulo em articulação com outros movimentos 

sociais globais.  
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CÃPI TULO 4 - 2014 
 

Potência de mobilização, potência de mobilidade: manifestações, 

Copa do Mundo e discurso publicitário global.  
 

 

Ano de eleição para Presidência e de Copa do Mundo FIFA no Brasil, o ano 

de 2014 teve início no dia 6 de junho de 2013.  Naquele dia começavam as Jornadas 

de Junho, como ficou conhecido o período de manifestações que levou às ruas mais 

de um milhão de pessoas em diferentes cidades, no Brasil.  

 

 

 

Figura 71: Capa da revista Veja, edição 2327, de 26/06/2013.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 10/12/2014. 

 

Primeiramente convocada pelo o Movimento do Passe Livre (MPL), a 

população foi, pela primeira vez, às ruas para protestar contra o aumento de R$ 0,20 

nas tarifas de ônibus urbanos, em São Paulo. Os protestos se ampliaram e se 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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transformaram numa luta pela falta de representatividade política, pela ampliação 

dos direitos sociais, assim como, marcaram posição fortemente contrária à corrupção 

e aos altos gastos do governo com a Copa do Mundo FIFA, em detrimento de outras 

prioridades como investimentos em saúde, em educação e em mobilidade urbana, 

para citar alguns exemplos (Figura 71).  

 Apesar de inesperada e, em um primeiro momento, encarada com 

perplexidade pelo governo, mídias e população (BIAR, 2013), a onda de protestos 

no Brasil é uma prova de como ao longo das últimas três décadas o Brasil e, em 

consequência, o contexto nacional foram se alinhando com o mundo global não só 

nas questões econômicas, mas também no que diz respeito às demandas sociais. De 

acordo com Sepulveda (2013), as Jornadas de Junho foram parte constituinte de uma 

série de manifestações que deram maior visibilidade à crise do capitalismo global, 

especialmente a partir da crise americana, de 2008, e que, posteriormente, se 

expandiu para alguns países da União Europeia, como a Espanha, a Irlanda, a Grécia 

e Portugal. E, na esfera doméstica, ainda segundo o autor, as Jornadas de Junho 

colocaram em xeque a política de ganhos financeiros e ascensão social, base das 

políticas econômicas do governo federal nos últimos anos, sem a complementação 

de uma melhoria na qualidade de vida da população de uma forma geral.  

 Neste capítulo será tratado o período do governo do PT, primeiramente com 

o Lula e depois com Dilma Rousseff. O contexto sócio-histórico levará em conta a 

inserção do país no mercado global, tendo como gancho as melhorias econômicas e 

sociais no cenário interno. Em segundo momento, as manifestações e protestos são 

revistos com intuito de perceber quais foram seus impactos na Copa do Mundo 

FIFA, no Brasil, realizada exatamente um ano depois das Jornadas. No terceiro item, 

será feita a análise formal dos anúncios de marcas globais veiculados durante a Copa 

do Mundo, na revista Veja, entre os dias 16 de junho e 16 de julho de 2014. Há, 

também, neste capítulo, a análise duas peças audiovisuais veiculadas nas mídias 

eletrônicas, também durante o período do torneio. 

 Mais uma vez aqui é necessário reforçar que o trabalho não pretende uma 

crítica, debate ou discussão a propósito da história contemporânea do país, 
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principalmente, em se tratando de episódios cujas causas e, principalmente, 

consequências, ainda estão historicamente, em aberto. 

 

 

4.1. Da inserção global aos protestos: os anos 2000 no Brasil 

  

 A posse de Dilma Rousseff para a Presidência da República, em janeiro de 

2011, entrou para a história do Brasil, especialmente, por se tratar da primeira 

mulher a assumir o mais alto cargo político do país. Há, ainda, neste episódio, a 

própria trajetória da candidata eleita que lutou contra a ditadura militar, foi presa, 

torturada, e sobreviveu à violência característica do período. Mas somente a história 

ou trajetória política da candidata Dilma não teria sido suficiente para alçá-la à 

Presidência. Falar da eleição de Dilma Rousseff é falar do Presidente Lula e seus 

oito anos no Palácio do Planalto.  

Segundo Amorim (2011), a eleição da Dilma em 2010 teria seguido a lógica 

do voto retrospectivo que indica que “as escolhas eleitorais decorrem da avaliação 

da situação econômica, tanto do ponto de vista das melhorias na vida pessoal como 

da economia nacional como um todo” (Idem, p.5). Desta forma, no voto 

retrospectivo é feita uma avaliação do governo anterior por meio da qual o eleitor 

analisa como foi a administração e o gerenciamento da economia no período.  

No tocante ao governo Lula, de acordo com dados do IBGE (apud 

AMORIM, 2011, p.2), a economia brasileira alcançou um crescimento econômico 

de 7,5%, em 2010, passando a ocupar a sétima posição entre as maiores economias 

do mundo. Em comparação ao PIB de 2002, de 2,7%, a economia no período do 

Governo Lula teria mais que dobrado e a candidata Dilma soube aproveitar os dados 

de crescimento para fazer sua campanha:  

A estratégia predominante dos programas eleitorais de Dilma esteve 

centrada na defesa da continuidade dentro de um contexto em mudanças. O 

Eixo central da campanha ‘pra seguir mudando’ teve como objetivo 



 

 

240 
 

demonstrar que o Brasil mudou e vai continuar mudando. A estratégia de 

persuasão utilizada foi a constante ênfase no crescimento econômico com 

desenvolvimento social, e a promessa de continuar com a transferência de 

renda para as classes mais pobres. (AMORIM, 2011, p.9) 

 

Mas, assim como os eleitores utilizaram do voto retrospectivo para elegerem 

a Presidente Dilma, é também preciso ter um olhar retrospectivo para pensar a Era 

Lula como um período em que, a despeito das diretrizes e compromissos do Partido 

dos Trabalhadores no que diz respeito à economia, houve certa continuidade das 

políticas econômicas neoliberais do governo FHC. Esta política de continuidade, ao 

longo do governo Lula, posicionou o Brasil como um importante player no mercado 

global e, em consequência, o fez parte integrante das economias emergentes 

reunidas no BRICS – Brasil, Rússia, India, China e Africa do Sul (South Africa). 

Neste sentido, é preciso voltar um pouco na história para analisar o período Lula que 

tanto contribuiu - para o bem e para o mal – para as condições de governabilidade da 

Presidenta Dilma Rousseff, entre 2011 e 2014.  

 

 4.1.1. Os anos do governo Lula e o reformismo moderado no poder 

 

 

Depois de três derrotas em eleições para a Presidência da República, 

inclusive para Fernando Henrique Cardoso em 1998, no dia 15 de novembro de 

2002 Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, representante de uma coligação liderada pelo PT, 

foi eleito Presidente do Brasil com 61,2% dos votos válidos. Em 2º. lugar ficou o 

Senador José Serra, representante da coligação PSDB/PFL, com 38,7% dos votos. 

Lula venceu com uma diferença de quase 20 milhões de votos: 52,7 milhões contra 

33,3 milhões, com especial peso nos estados do Rio de Janeiro onde obteve, no 2º. 

turno, quase 80% dos votos válidos; e no Ceará, com 71% dos votos válidos 

(JACOB et al., 2003). 
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Aarão Reis (2014) afirma que as derrotas anteriores de Lula para a 

presidência não assumiram um caráter de fracasso ou de insucesso porque em todas 

as eleições seguintes o candidato ganhou votos tanto em números absolutos quanto 

em termos proporcionais, e por essa razão, consolidou a liderança de um partido que 

também crescia a cada eleição. Especificamente sobre o partido, Aarão Reis (Idem, 

p.119) afirma que às vésperas da vitória em 2002, o PT se transformou numa 

poderosa máquina, formada por políticos profissionais, que deixava para trás 

qualquer resquício de um partido pequeno composto por militantes sindicais. 

Segundo o autor: 

Atenuara-se o discurso radical, dando lugar a propostas reformistas 

moderadas, onde se mantinham, no entanto, compromisso de combate às 

desigualdades sociais, estímulo à participação política e incentivo a 

processos de ampliação da cidadania. Ao mesmo tempo, cresceu a 

preocupação com a administração e a gestão, a chamada governabilidade, 

embora sem romper de todo, de acordo com as circunstâncias, com a 

retórica do confronto (AARÃO REIS, 2014, p.119).  

 

Esta mudança de postura foi expressa na “Carta aos Brasileiros” que 

apresentava os objetivos e o programa do partido para o país naquela eleição. Nesta 

“Carta”, o partido se compromete a respeitar os contratos firmados pelos governos 

anteriores, inclusive no que diz respeito às privatizações, e a manter a luta contra a 

inflação, visando um “futuro de paz, ordem e estabilidade” para todos os brasileiros 

(AARÃO REIS, 2014, p.119). 

Contudo, o que mais teria mudado neste período de 1989 a 2002 foi o 

próprio candidato. Com base no trabalho de uma assessoria de marketing, o 

sindicalista com cara de ‘sapo barbudo’, “por vezes revolucionário” (Ibidem), dá 

lugar a um político conciliador e afeito ao diálogo: surge o “Lulinha Paz & Amor”, 

produto da criação de Duda Mendonça, o ‘marqueteiro’ do partido que 

especialmente se ocupou com a imagem de Lula naquela eleição. Afirma Aarão 

Reis: “articulou-se também uma inteligente assessoria de marketing capaz de 

apresentar aos eleitores um líder com ternos bem cortados, barba aparada, gestual 

comedido, fala mansa, sempre bem-humorado” (2014, p.119).  
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 Como já mencionado, a mudança no visual do candidato Lula não passou 

despercebida do público que o elegeu em 2002, no que teria sido tanto para 

Visentini (2013) quanto para Lopez e Mota (2008), uma vitória tranquila do 

candidato de centro-esquerda à presidência. A “forma pacífica, civilizada e festiva” 

(LOPEZ e MOTA, 2008) com que FHC passou a faixa presidencial ao Lula 

contrariou as “especulações catastróficas” feitas por empresários e banqueiros 

durante todo o ano de 2002. Como afirmam Lopez e Mota (2008, p.944):  

Apesar de vários prognósticos agourentos de setores do capital nacional e 

internacional, a política econômica foi mantida, com controle da inflação 

por meio de juros altos, fiscalismo cerrado e manutenção de superávit 

primário elevado. A surpreendente (para muitos, mas nem todos) presença, 

na direção do Banco Central, do experimentado Henrique Meirelles, 

oriundo do BankBoston, acalmou desde logo os especuladores.  

 

Neste sentido, a tranquilidade da transição do cargo de Presidente entre um 

sociólogo e acadêmico reconhecido e o primeiro representante do mundo operário a 

subir a rampa do Palácio do Planalto (LOPEZ e MOTA, 2008, p.944) foi 

consequência da existência de certas linhas de continuidade entre os dois governos e 

partidos – o reformismo moderado -, que seriam, em um primeiro momento, 

divergentes política e economicamente.  

O fato de um representante da classe operária e militante sindical tomar 

posse no cargo de Presidente da República, não passou despercebido pela 

Volkswagen. Com o gancho da comemoração de seus 50 anos no Brasil, em 2003, a 

VW veiculou um anúncio de três páginas (Figura 72), na primeira edição do ano da 

revista Veja, com a seguinte chamada: “É fácil reconhecer um líder. Basta ver o que 

está na frente”. Em seu texto a campanha deixa pistas de uma possível alusão às 

greves da indústria automotiva, nos anos 80, lideradas pelo, então, sindicalista Luiz 

Inácio Lula da Silva. O interessante neste episódio é saber que nos anos 1980, de 

acordo com matéria publicada pela agência de notícias Reuters, a VW teria 

monitorado sindicalistas e militantes grevistas, inclusive Lula, e passado as 

informações para o governo militar. 
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O novo governo estava apoiado em um amplo leque de sustentação, do qual 

faziam parte as bases sindicais do PT, segmentos da classe média castigados pelo 

modelo econômico, setores das Forças Armadas, do Estado e políticos nacionalistas, 

além de empresários interessados em um mercado interno forte (VISENTINI, 2013, 

p.111) . A princípio, segundo Visentini, essa base de apoio estimulava o novo 

governo a adotar medidas capazes de reduzir o substancial déficit social, legado da 

era neoliberal, e também possibilitava a geração de empregos, além da redução da 

criminalidade e da violência, assim como, o reforço de uma economia de produção. 

Afirma o autor:  

O projeto interno do governo Lula também deteve um significativo impacto 

internacional na medida em que suas propostas sociais foram ao encontro 

da agenda que busca corrigir as distorções criadas pela globalização 

centrada apenas em comércio e investimentos livres. A campanha de 

combate à fome representa o elemento simbólico que sinalizou a 

construção de um modelo socioeconômico alternativo, respondendo à crise 

da globalização neoliberal (VISENTINI, 2013, p.112). 

 

 

    

Figura 72: Anúncio de página tripla veiculada na revista Veja, edição 1784, de 08/01/2033, p.43-45.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 05/12/2014.  

 

No entanto, no primeiro ano de Lula no poder a economia não cresceu de 

forma significativa, pelo contrário. Segundo Lopez e Mota (2008, p.948), o ano 

fechou com o menor PIB dos oito anos de governo Lula: 0,2%. Este baixo 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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crescimento teria sido resultado de uma política de juros altos que, se por um lado, 

combate a inflação reduzindo o consumo, pela mesma razão compromete um projeto 

de crescimento efetivo para o país. “O lento e insuficiente processo de redução 

dessas taxas começou a acontecer somente na fase final do primeiro mandato”, 

afirmam os autores (Idem, p.958). Segundo Singer (2014, p.228), o governo Lula 

teria sufocado o crescimento econômico em 2003 para reverter o surto inflacionário 

desencadeado no governo de FHC, “mas tão logo a reversão foi alcançada, o 

governo baixou o juros e preparou a economia para recuperar o crescimento”, afirma 

o autor. Sobre o cenário do último ano do governo FHC, Bronsztein e Oliveira 

relatam que: 

No Brasil, o Plano Real completou oito anos e enfrentou a desaceleração 

da econômica dos EUA e a crise Argentina. O dólar disparou, chegando a 

atingir R$ 4; o risco país brasileiro ficou atrás apenas do da Argentina; as 

linhas de crédito internacionais fecharam e os títulos da dívida externa do 

Brasil desvalorizaram, o que fez com que a Bolsa fechasse o ano com uma 

forte queda [...] A inflação voltou a assustar os brasileiros, com aumento 

de preços dos combustíveis, alimentos telefone e energia elétrica. 

Entretanto, o FMI liberou um empréstimo de 30 bilhões de dólares para 

que a economia respirasse melhor (2013, p. 317).  

 

O ano de 2003 foi, então, um ano de ajustes. Mas 2004 já terminou melhor, 

com saldo favorável na balança comercial do país e PIB de 5,2% no ano. Ainda 

segundo Lopez e Mota (2008, p.948), em maio de 2005 houve um recorde na 

arrecadação de tributos pela Receita Federal e a taxa básica de juros, que no começo 

do governo Lula era de 26,5%, caiu a 19,75%, mas ainda assim, não perdeu o 

‘posto’ da mais alta taxa do mundo.  

Aarão Reis (2014) chama a atenção para outros aspectos das políticas 

públicas formuladas e aplicadas pelo governo do PT que tiveram na ocasião, grande 

impacto social: o programa Bolsa Família, que assegurava uma renda mínima aos 

mais desfavorecidos
112

; o crédito consignado, direcionado aos assalariados da 

função pública; o aumento real do salário mínimo; e a diminuição de impostos sobre 

                                            
112

 Uma das questões mais discutidas nos debates televisivos entre a candidata do PT a reeleição, 

Dilma Rousseff, e o candidato da oposição, Aécio Neves, do PSDB na eleição para o cargo de 

Presidente da República, em 2014, foi exatamente a ‘paternidade’ do programa Bolsa Família, o qual 

os dois candidatos reivindicavam a criação para seus respectivos partidos.  
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alimentos básicos e sobre materiais de construção, este último item já usado pelo 

governo Fernando Henrique para medir um avanço no nível de redução da pobreza 

no país. Neste período, a economia passou a crescer a taxas em média duas vezes 

maiores do que durante os oito anos de FHC na Presidência (SINGER, 2014, p.228). 

De acordo com Aarão Reis (2014, p.120), cerca de 8,6 milhões de pessoas teriam 

deixado o universo dos miseráveis entre 2003 e 2005.  

Além disso, o governo beneficiava-se de uma conjuntura econômica 

favorável, registrando-se curvas ascendentes da produção e do emprego. 

Alguns chegaram a falar, referindo-se ao período, em um ‘segundo Plano 

Real’. De fato, se este reduzira a miséria social em 18,46%, as políticas do 

governo Lula provocaram uma redução de 19,18% (AARÃO REIS, 2014, 

p.228).  

 

Para esta pesquisa de tese é importante ressaltar as mudanças na composição 

socioeconômica nos anos do governo Lula. Segundo os estudos do Centro de 

Políticas Sociais, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), coordenados por Neri (2010)
 

113
, 20,5 milhões de pessoas saíram da pobreza entre os anos de 2003 e 2009. Neste 

sentido, a base da pirâmide econômica formada pelas classes D e E foi reduzida de 

96,2 milhões em 2003 para 73,2 milhões em 2009. Em consequência, houve um 

crescimento dos números relativos à classe C e às classes AB: entre 2003 e 2009 a 

classe C passou de 65,8 milhões para 94,9 milhões de pessoas, caracterizando o 

fenômeno de emergência de um ‘nova classe C’ no país; e a classe AB passou de 

13,3 milhões para 19,9 milhões de pessoas. Segundo Neri (2010, p.14), esses dados 

permitem duas observações, uma política e outra econômica: 

Os 94,9 milhões de brasileiros que estão na nova classe média brasileira 

não só inclui o eleitor mediano tido como aquele que decide o segundo 

turno de uma eleição, mas que ela poderia sozinha decidir um pleito 

eleitoral. Complementarmente, esta também é a classe dominante do ponto 

de vista econômico, pois concentram mais de 46,24% do poder de compra 

dos brasileiros em 2009 (eram 45,66% em 2008) superando as classes AB 

estas com 44,12% do total de compra. As demais classes D e E tem hoje 

9,65% do poder de compra caindo do nível de 19,79% logo antes do 

lançamento do Plano Real (NERI, 2010, p.14).  

                                            
113

 “A nova classe média: o lado brilhante dos pobres”. Disponível em: 

http://www.cps.fgv.br/cps/ncm/. Acessado em: 06/12/2014. 

http://www.cps.fgv.br/cps/ncm/
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Ainda de acordo com Neri (2010, p.18), o índice sintético de potencial de 

consumo aumentou 22,6% entre 2003 e 2008 enquanto o índice de geração de renda 

subiu 31,2%, no mesmo período.  

No governo de FHC, este ganho no poder de consumo foi representado pelo 

incremento nas vendas de frango e iogurte, ou ainda no cuidado com os dentes ou 

com a compra de material de construção, como já citado no capítulo referente ao ano 

de 1998. No período Lula, este dado de melhoria das condições financeiras da 

população pode ser medido pelo ganho em mobilidade da população, especialmente 

quando é analisado o incremento no fluxo de viagens de avião por segmentos sociais 

mais populares.  

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), houve um 

acréscimo de 126% de passageiros por quilômetro voado entre 1992 e 2002: este 

número passou de 11,8 milhões para 26,7 milhões, indicando um crescimento de 7% 

ao ano no período (FREIRE-MEDEIROS e NAME, 2013). De 2003 a 2012 houve 

um incremento de 62,8 milhões de passageiros pagos transportados, superando a 

marca de 100 milhões em 2012, sendo 88,7 milhões de passageiros pagos 

transportados em voos domésticos e 18,5 milhões em voos internacionais com 

origem ou destino no Brasil. Segundo o Anuário de Transporte Aéreo feito pela 

ANAC com dados estatísticos de 2012, “o número alcançado em 2012 representou 

uma proporção de 55 passageiros transportados no modal aéreo para cada 100 

habitantes no Brasil, enquanto que em 2003 essa mesma proporção foi de 21 para 

100” (2013, p.8). 

A GOL Linhas Aéreas inaugurada em janeiro 2001, desde o começo seguiu a 

tendência internacional e se posicionou como uma cia. aérea criada para atender às 

classes mais populares em um esquema comercial chamado “low cost, low fare”: 

baixo custo, tarifas mais baixas (Figura 73). Este posicionamento de mercado 

privilegia mais a viagem e o deslocamento em si, do que exatamente os elementos 

de ‘glamour’, digamos assim, dos áureos tempos da aviação tanto no Brasil quanto 

no mundo, tais como a alimentação a bordo com cardápios desenvolvidos por chefes 



 

 

247 
 

de cozinha internacionais, só para dar um exemplo, entre tantos outros custos que 

encareciam a operação.  

 

Figura 73: Anúncio de página dupla veiculado na revista Veja, edição 1859, de 23/06/2004, p.80-81. 

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 05/12/2014. 

 

Em pesquisa realizada por Freire-Medeiros e Name (2013) na Rocinha, Rio 

de Janeiro, que articula mobilidade, classe social e meio-ambiente, há uma 

comparação entre as viagens interestaduais realizadas ou de ônibus ou de avião, em 

especial para quatro cidades do nordeste citadas pelo(a)s entrevistado(a)s, como 

destinos mais comuns: Campina Grande, Fortaleza, João Pessoa e Recife, todas 

localizadas a mais de dois mil quilômetros do Rio. A pesquisa revela que diante do 

custo benefício entre quanto se paga, como (parcelado) e o tempo de viagem, os 

entrevistados privilegiavam as viagens aéreas em detrimento das rodoviárias. 

Grande parte, inclusive, revela que viajar de avião de férias ou para visitar parentes 

fazia parte de uma nova atitude de consumo diante de certa mobilidade social 

alcançada pós-governo Lula, todos eles viajando pela primeira vez de avião. Este 

indicativo de que parte dos integrantes da ‘nova classe C’ estavam viajando pela 

primeira vez de avião, foi também medido por uma pesquisa feita pela GOL Linhas 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Aéreas que publicou estes resultados em um anúncio de página dupla na edição 

2002, de 04/04/2007, da revista Veja (Figura 74). Com o título “Como foi sua 

primeira vez? Milhões de brasileiros dizem que foi com a gente”, a GOL afirma que: 

Há seis anos a GOL lançava uma ideia no ar. Uma novo modelo de cia. 

aérea que propunha democratizar a viagem de avião. Com uma gestão 

mais profissional, enxuta e racional. Oferecendo frota nova, Boeings de 

última geração e passagens a preços mais juntos. Desde então, voar ficou 

mais acessível e econômico.  O brasileiro experimentou, aprovou e de lá 

pra cá foram 60 milhões de passageiros transportados. Muitos, milhões, 

pela primeira vez. Em resumo: em pouco tempo, a GOL se tornou um 

fenômeno da aviação brasileira. 

 

Com quase 50 anos de atraso, o Brasil teria chegado ao ponto ao qual 

Hobsbawm (1995) se referiu sobre a Era de Ouro nos EUA, citado no capítulo 2: a 

verificação dos ganhos econômicos e de qualidade de vida por meio de dados 

relativos a viagens aéreas. Conforme mencionado, nos EUA, entre 1950 e 1970, o 

movimento de viagens aéreas para a região do Caribe e América Central passou para 

sete milhões de pessoas, número 46 vezes maior em comparação aos 150 mil 

passageiros antes da 2ª. Grande Guerra. No Brasil, os dados publicados pelo 

Anuário de Transporte Aéreo indicam um crescimento de 13 vezes do número total 

de passageiros pagos transportados entre 1972 e 2012. O interessante nestes dados é 

verificar que dos sete milhões de passageiros, aproximadamente, que viajavam de 

avião, no Brasil, em 1972, 50% viajavam para destinos internacionais e os restantes 

50%, para destinos nacionais. Em 2012, como já mencionado, foram 107 milhões de 

passageiros pagos transportados, sendo que, em números redondos, 85% viajaram 

para destinos domésticos, enquanto 15% viajaram para fora do Brasil (ANAC, 

Ibidem).  
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Figura 74: Anúncio página dupla veiculado na revista Veja, edição 2002, de 04/04/2007, p.46-47.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 07/12/2014. 

 

 

Contudo, de acordo com Bomeny (2011)
114

, a perspectiva de Neri (2010 e 

2012) de que o incremento nos índices sintético de potencial de consumo e de 

geração de renda, na primeira década dos anos 2000, ser diretamente relacionado às 

melhorias na qualidade de vida do brasileiro, não é unânime nas Ciências Sociais.  

Em contrapartida ao pensamento de Neri, considerado por Bomeny (2011) 

como “otimista”, a autora cita pesquisa realizada por Souza e Lamounier (apud 

BOMENY, 2011, p.12)
115

, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), que destaca sinais fortes de vulnerabilidade neste fenômeno de ascensão de 

milhares de pessoas ao mercado econômico e ao mercado político. O ponto de vista 

de Souza e Lamounier tem base não em quem ascendeu, como enfatiza Neri, mas 

por quem ainda está na camada mais baixa da população. Neste sentido, a pesquisa 

chama a atenção, entre outras questões, para “a persistência do quadro estrutural de 

desigualdade no país”. Bomeny afirma: 

                                            
114
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Em paralelo e como consequência, há o crescimento do trabalho informal 

precarizado que os autores atribuem, entre outros fatores, ao peso do custo 

da legalização da atividade econômica no país, o que se vulgarizou como 

“custo Brasil”. A dificuldade de inserção no mercado formal de trabalho 

deixa a um contingente expressivo da população a alternativa da 

informalidade. A ida para a legalidade encontra no “peso do Estado” 

(excessiva tributação) o maior obstáculo (2011, p.14). 

 

 

Apesar de ter sido fortemente crítico ao trabalho de Souza e Lamounier, 

Jessé de Souza
116

, também citado por Bomeny em seu artigo, coloca em primeiro 

plano exatamente o fato de a nova classe média “carregar as agruras de uma classe 

que não perfila a tradicional classe trabalhadora” e que por esta razão, não poderia 

ser classificada como classe média tradicional. Nas palavras de Bomeny (Ibidem), o 

autor teria caracterizado este grupo como “ralé”, isto é, “uma classe desprovida de 

qualquer capacidade de transformação e fruto de processos desarticulados de vida 

familiar e vida social”. Esta teria sido a razão para que Jessé de Souza (2010, p.47, 

apud BOMENY, 2011, p.17) defenda a ideia de que a ascensão social fosse 

encarada como a constituição não de uma “nova classe média”, mas, sim, de uma 

“nova classe trabalhadora”. Ainda segundo Bomeny: 

 

Os que conseguiram oportunidades de ascensão social e que saíram desse 

grupo é que configuram a nova classe trabalhadora brasileira. Ela não se 

confunde com a classe média tradicional do Brasil [...] Não teve acesso aos 

bens formais de educação e proteção social. Não opera com os recursos do 

capital cultural e da socialização de classe média estruturada em 

instituições formais de integração e acesso a bens materiais e simbólicos. 

Não participa do jogo de distinção que caracteriza as classes alta e média 

(2011, p.17).  
 

Os trabalhos aqui citados levam a questão do debate sobre uma ‘nova classe 

média’ mais adiante do que seria, aqui, interessante articular. De qualquer forma, 

para esta tese é importante ressaltar que o pressuposto de que melhorias nos índices 

de geração de renda e de potencial de consumo geram, automaticamente, melhorias 
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na qualidade de vida, não é unânime e, nos termos de Bomeny (Ibidem), se 

apresenta, ainda, como uma questão inconclusa nas Ciências Sociais.  

De qualquer forma, segundo Singer (2014, p.230), no período de 2003 a 

2005, o Brasil deixou de depender do FMI – a dívida teria caído de 214 milhões de 

dólares para 169 milhões (LOPEZ e MOTA, 2008, p.959) – e conseguiu acumular 

um volume de reservas em dólares sem precisar usá-las para segurar a saída de 

dólares do país. Ainda segundo Singer: “o crescimento mais acelerado e a ampliação 

das políticas de renda mínima expandiram o mercado interno e moderaram o 

impacto de grande crise financeira mundial de 2008 sobre o país” (Ibidem).  

Apesar de ter sido um ano considerado bom no aspecto da economia, 2005 

não ficou marcado no governo Lula pelo crescimento da economia e pelo 

desenvolvimento interno, mas, sim, pelas denúncias de um forte esquema de 

corrupção, que ficou conhecido como ‘mensalão do PT’
117

, e que envolviam as 

lideranças do partido, a começar pelo ministro-chefe da Casa Civil, Deputado José 

Dirceu.  

A crise começou a partir da revelação de um vídeo em que o chefe de 

departamento de compras dos Correios, Maurício Marinho, foi flagrado recebendo 

propina de empresários. Marinho foi indicado ao cargo pelo então deputado federal 

Roberto Jefferson (PTB), líder do PTB na Câmara e amigo pessoal de Lula, que foi 

acusado de fazer parte do esquema de corrupção dos Correios. Abandonado pelo 

governo e se sentindo acuado, Jefferson concedeu uma entrevista em junho de 2005, 

ao jornal Folha de São Paulo, denunciando a compra de votos dos parlamentares no 

Congresso Nacional
118

. De acordo com Aarão Reis (2014, p.120), a Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI), instalada em agosto de 2005, se transformou em um 

“circo midiático”, com picos de audiência na TV Senado. Ainda segundo o autor:  

Embora não se tenha conseguido provar a existência do ‘mensalão’, 

evidenciaram-se práticas ilegais promovidas pelo PT para financiar suas 
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próprias campanhas eleitorais e de aliados. Nada de diferente em relação 

ao que faziam os demais partidos, mas o contraste entre o que pregavam e 

o que faziam o PT e Lula incentivava a exploração dos malfeitos cometidos 

(AARÃO REIS, 2014, p.120).  

 

 A CPI do mensalão durou 120 dias e foi até novembro de 2005. Mas mesmo 

antes de acabar o inquérito, em setembro a comissão sugeriu a cassação de 18 

parlamentares envolvidos no escândalo, entre eles o deputado Roberto Jefferson, que 

teve seu mandato cassado pela Câmara por 313 votos a favor e 156 contra. E como 

tinha afirmado o próprio deputado – que se ele sentasse no banco dos réus, três 

petistas sentariam junto: José Dirceu, Delúbio Soares e Silvio Pereira 
119

 -, em 

outubro, o Conselho de Ética do PT aprovou a expulsão do ex-tesoureiro do partido, 

Delúbio Soares, para depois, em dezembro, chegar a vez de o Deputado José Dirceu, 

histórica liderança do PT, perder o mandato, por 293 votos a favor e 192 contra. 

 Ao longo de 2005, Lula começou a destacar-se do PT e se afastar das 

lideranças do partido. Em uma atmosfera de denúncias e confissões públicas dos 

envolvidos, a oposição chegou a pensar no impeachment do Lula, o que acabou não 

acontecendo, segundo Aarão Reis por erro de cálculo político, “porque muitos 

consideravam liquidado o líder do PT” (AARÃO REIS, 2014, p.120).  

 Tanto Aarão Reis quanto Lopez e Mota chamam a atenção para o caráter 

improvável do que aconteceu em seguida, em 2006: “enquanto o partido se 

emaranha em questões de ordem ética e propriamente política”, afirmam Lopez e 

Mota (2008, p.949), “a popularidade de Lula sobe a níveis mesmo antes 

inimagináveis”. Para Aarão Reis (2014, p.120), “a maioria do eleitorado considerava 

irrelevantes as denúncias, eis que praticadas por todos os partidos políticos”. 

Conforme assinalou um pesquisador (apud AARÃO REIS, Idem), as ilegalidades 

praticadas pelo PT faziam parte do DNA de um partido político.  
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Para além das questões de caráter dos partidos, os quais os brasileiros, de 

forma geral, acham que são sempre corruptos, ou que aceitam em seus quadros 

agentes políticos corruptos ou corruptíveis, Aarão Reis também aponta para dados 

de melhora nas condições de vida da população como um voto de confiança no Lula, 

cuja imagem simbólica, para aqueles que sempre estiveram excluídos das esferas de 

poder, era a expressão de um potencial de mobilidade social, cultural, política e 

econômica no país, quase como um índice do próprio sucesso. “Nessa perspectiva, 

Lula e o PT terão sido beneficiários de uma notável expansão dos limites da 

cidadania”, finaliza Aarão Reis (2014, p.121).  

 Sobre este aspecto, Vasconcellos (2014) comenta que parte da razão dos 

problemas do PT não terem abalado a imagem do Lula, a ponto dele ter sido 

reeleito, em 2006, com 61% dos votos no 2º. turno, deve-se ao que Singer (2012, 

apud Vasconcelos, 2014, p.83) defende como “um processo de realinhamento 

político do PT”: o  “lulismo”. Segundo VASCONCELLOS (Ibidem), o fenômeno 

estaria ligado ao surgimento de um “novo” ator político, em razão de um olhar mais 

atento do governo de Lula para uma fração de classe, o “subproletariado”. Nas 

palavras do autor:  

A representação de interesses dessa fração de classe teria se tornado mais 

evidente a partir das políticas adotadas pelo PT entre 2002 e 2006. O 

“lulismo” seria, nesse caso, efeito do realinhamento do Partido dos 

Trabalhadores, uma rearticulação do ponto de vista ideológico, que 

transformou Lula na principal figura de representação dos mais pobres 

(VASCONCELLOS, 2014, p.83).  

 

O “lulismo” ganhou as eleições em 2006. E em seu segundo governo, entre 

2006 e 2009, Lula substituiu seus assessores neoliberais na pasta da Fazenda e 

implantou políticas econômicas que tinham como objetivo o contínuo 

desenvolvimento e não apenas a estabilidade dos preços, conforme afirma Singer 

(2014, p. 229). 

Para apoiá-lo neste segundo momento, Lula manteve as alianças políticas do 

primeiro mandato e, apesar da crise internacional em 2008, soube manter os índices 

positivos de desenvolvimento econômico e mobilidade social. Inclusive, segundo 
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Neri (2010), mesmo durante os anos de crise americana (2008-2009) 1,95 milhão de 

pessoas migraram das classes D e E para a ‘nova classe C’.  

Sobre a crise de 2008 e seu impacto no Brasil, Bronsztein e Oliveira (2013, 

p.349) relatam que o presidente Lula tentou minimizar os alertas de possíveis 

prejuízos que foram dados ao país concedendo uma entrevista na qual teria afirmado 

que “lá [nos EUA], ela [a crise] é um tsunami; aqui, se ela chegar, vai chegar uma 

marolinha que não dá nem para esquiar”. Segundo os autores, a mídia noticiou esta 

afirmação acusando o presidente de menosprezar a crise americana que, em pouco 

tempo, tornou-se global. Para se ter uma ideia do impacto, o preço do petróleo subiu 

e chegou a 100 dólares o barril.   

No entanto, segundo Aarão Reis, a estratégia de manutenção das alianças e 

das políticas de desenvolvimento não só deram resultado, mas geraram “um imenso 

prestígio pessoal de Lula” (2014, p.122). Este ‘prestígio’ elegeu Dilma Rousseff, 

então ministra-chefe da Casa Civil, em um movimento político que surpreendeu a 

mídia, os analistas políticos e mesmo os quadros do partido. 

Antes de entrar no período da Dilma Rousseff na Presidência é importante 

voltar a atenção para as ações do governo na esfera internacional que alçaram o país 

a um “novo protagonismo mundial” (VISENTINI, 2013; SILVA, 2014). A entrada 

do Brasil no jogo global do comércio e do consumo, definitivamente alinha a 

experiência do fenômeno da globalização dentro e fora do país. Esta equalização dos 

momentos sócio-históricos, mesmo considerando todas as diferenças, é um ponto 

importante para a investigação no que diz respeito ao discurso publicitário das 

marcas globais quando anunciam suas marcas, produtos ou serviços localmente.  

 

4.1.2. Mercado global: os BRICS e o novo protagonismo do Brasil 

 

De acordo com Silva (2014, p.160), a retomada do crescimento econômico, 

acompanhado por amplos programas de distribuição de renda e inclusão social, 
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como o ‘Bolsa Família’ e o ‘Fome Zero’, legitimou a ação internacional mais ativa e 

propositiva do governo Lula, por meio da qual o Brasil ocupou um ‘novo 

protagonismo mundial’ na política externa. “O processo de globalização, no qual o 

Brasil buscou vantagens competitivas, favoreceu imensamente tais ações”, afirma o 

autor. Em linha com Silva, Visentini afirma que: 

O projeto interno do governo Lula também deteve um significativo impacto 

internacional na medida em que as suas propostas sociais foram de 

encontro da agenda que busca corrigir as distorções criadas pela 

globalização centrada apenas em comércio e investimentos livres. A 

campanha de combate à fome representa o elemento simbólico que 

sinalizou a construção de um modelo socioeconômico alternativo, 

respondendo à crise da globalização neoliberal (2013, p.112) 

 

 Medidas como a revalorização do mercado doméstico e da capacidade de 

poupança interna, de uma economia de produção e de combate aos fatores internos 

que debilitam uma ação internacional mais qualificada (com desigualdade social, 

desemprego, criminalidade, fraqueza e desordem administrativa e caos fiscal) 

evidenciaram a construção de tal projeto. Ainda segundo Visentini, o carisma do 

presidente, com “sua figura franca e simples” (2013, p.113), teria também ajudado o 

Brasil ao operar como um porta-voz deste projeto de desenvolvimento em uma 

esfera internacional. Esta estratégia deu resultados midiáticos e colocou o Brasil ‘na 

moda’. O ganho em imagem (Figura 75)  foi interessante para o país no sentido de 

posicioná-lo com certa igualdade diante dos outros países atores do mercado global. 
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Figura 75: Anúncio página dupla veiculado na revista Veja, edição 2091, de 17/12/2008, p.104-105.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 07/12/2014. 

 

Conforme Visentini, anteriormente o país demonstrava uma baixa autoestima 

porque os governos anteriores, tanto Fernando Collor quanto Fernando Henrique 

Cardoso, viam o país como atrasado em relação às nações ricas. A partir do governo 

Lula, ao contrário, o Brasil passou a se considerar um protagonista de nível 

equivalente, com capacidade de negociação e portador de um projeto que podia, 

inclusive, contribuir para inserir a agenda social na globalização. Afirma o autor: 

...todas essas iniciativas apontam para a tentativa de criar um equilíbrio 

em relação ao que permanece sendo, em função da globalização, a 

principal dimensão da inserção internacional: a relação com as grandes 

potências (em particular os EUA) e com o capital internacional 

(VISENTINI, 2013, p.113).  

Diante desse panorama, durante a fase final do governo Lula, o Brasil teve 

uma postura protagonista em eventos e em conjunturas de significância, tal como em 

sua atuação no G-20 financeiro, em seus esforços de contenção da crise 

internacional e de apaziguamento nos conflitos do oriente Médio. Ao mesmo tempo, 

o país deu continuidade à sua política de busca por novos parceiros internacionais e 

mercados consumidores, como revela o estabelecimento de relações diplomáticas 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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com países da Ásia, e o fortalecimento do Mercosul e da Unasul (VISENTINI, 2013, 

p.121).  

Em linha com Visentini, Silva (2014, p.161) afirma que são diversos os 

resultados do protagonismo brasileiro, tais como algumas vitórias na Organização 

Mundial do Comércio (OMC), a participação do Conselho de Segurança da ONU, 

ou ainda a participação nas Cúpulas Ambientais em Copenhagen (2009) e Cancún 

(2010), além, claro, da escolha do país para sediar a Copa do Mundo FIFA, em 2014 

e as Olimpíadas, em 2016, no Rio de Janeiro.  

Mas a melhor expressão dos resultados das ações do Brasil em um nível 

global seria, para SILVA, a atual e atuante presença do Brasil no grupo dos 

principais países emergentes, os chamados BRICS. O acrônico BRICS, que engloba 

as economias emergentes - Brasil,  Rússia, Índia e China, desde 2008, e África do 

Sul (South Africa), a partir de 2010 - , na verdade foi cunhado por um economista do 

Banco de Investimentos Goldman Sachs, em 2001, em um relatório que expunha 

para os clientes do banco o grande mercado que estas economias podiam representar 

no aspecto de investimento global futuro. Na ocasião, este relatório indicou estes 

países como responsáveis “pela transformação da economia mundial, com impactos 

profundos e abrangentes, uma vez que esses países viriam a ter um papel central no 

desenvolvimento econômico global” (VISENTINI, 2013, p.141).  

O fato é que quase sete anos depois, em 2008, quando a bolha imobiliária 

americana estourou e a crise se instalou primeiro nos EUA e depois na Europa, o 

que chegou ao Brasil, segundo Neri (2010), não foi um tsunami e nem ‘marolinha’, 

como dito por Lula à mídia na ocasião, mas uma “ressaca”, nos termos do autor, que 

indicou uma pontual e breve, mesmo que intensa, mudança na maré de bons 

indicadores. Neste sentido, a pesquisa (NERI, 2010) sinalizou que houve um 

impacto logo após o estouro da bolha, entre setembro e dezembro de 2008 e até 

janeiro de 2009, mas logo a partir de fevereiro do mesmo ano houve o retorno às 

condições econômicas e sociais da população brasileira. O resultado líquido é: 

apesar do acontecido na virada do ano [2008-2009], a tendência acumulada do pós-

crise, com deslocamento das pessoas dos estratos mais baixos para os mais altos, 



 

 

258 
 

resulta em um panorama de constância que remete a índices com patamares 

semelhantes aos do pré-crise (NERI, 2010, p.84).   

Esta rápida “ressaca” mostra o quanto a economia brasileira estava bem 

estruturada e com resultados positivos até pelo menos 2010, o que confere certo grau 

de verdade ao relatório da Goldman Sachs sobre o futuro dos BRICS. Na conclusão 

da pesquisa, Neri comenta sobre estes bons resultados fazendo uma comparação do 

Brasil com as outras economias emergentes. E, de acordo com o autor, o Brasil se 

sai melhor:  

A desigualdade de renda no Brasil vem caindo ano a ano desde 2001 a 

2009: a renda per capita dos 10% mais ricos aumentou 1,49% ao ano, 

enquanto a renda dos 10% mais pobres cresceu a notável taxa de 6.79% 

por ano, incluindo a piora em 2009. Nos demais BRICs
120

 a desigualdade 

embora mais baixa, seguiu subindo (NERI, 2010, p.84).     

 Foi em função deste cenário positivo tanto interna quanto externamente que 

o povo brasileiro, utilizando-se do voto retrospectivo, elegeu a candidata apontada 

por Lula para sucedê-lo. No entanto, a nova crise global, principalmente europeia, e 

a lenta recuperação da economia americana não deram tréguas para a presidente 

Dilma Rousseff e forçaram alterações de cenário que culminaram em manifestações 

e protestos da população brasileira, como será visto a seguir. 

 

4.2. O governo Dilma e as manifestações: os reflexos das Jornadas de Junho na 

Copa do Mundo FIFA 2014 

 

No 2º. turno das eleições para Presidente da República em outubro de 2010, 

a candidata Dilma Rousseff venceu o pleito com aproximadamente 55,8 milhões de 

votos, ou 56% dos votos válidos, contra 44% dos votos para José Serra. A candidata 

do PT teve sua maior votação nas regiões que apresentavam menor PIB e menor 

IDH-M, especialmente do norte e nordeste. Contudo, segundo Amorim (2011), teria 

sido significativo o percentual de votos válidos para a Dilma em alguns grandes 
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centros, como Manaus, (79%), Rio de Janeiro (61%), Brasília (53%) e São Paulo 

(46%). Pesquisa realizada pelo DATAFOLHA, na ocasião, revelou que era alta a 

expectativa de um bom governo de Dilma Rousseff: para 73% dos entrevistados o 

governo seria ótimo ou bom, para 16% seria regular e para 6%, o governo seria ruim 

ou péssimo (AMORIM, 2011, p.10).  

Dilma assumiu a Presidência, em 2001, com um país relativamente 

organizado no que diz respeito à economia. De acordo com Bronsztein e Oliveira 

(2013, p.425), o PIB brasileiro neste ano era de R$ 4 trilhões, em comparação ao 

PIB de R$ 2,6 trilhões, em 2007
121

.  Em termos de consumo de bens, os autores 

indicam que em uma população de 192.278.369 milhões de pessoas, 184 milhões 

tinham TV em casa e 52 milhões possuíam rádio; 85 milhões possuíam 

computadores e 75,9 milhões eram usuários de internet. Neste mesmo ano, havia 

247 milhões de linha de celulares no país e a frota de automóveis era de 40 milhões 

(Ibidem).  

Com relação ao consumo de mídia, em 2011, 13 milhões eram assinantes de 

TV paga, 15 milhões eram leitores de revista e 18 milhões eram leitores de jornal. 

No que diz respeito à tecnologia, além de computadores e internet, Bronsztein e 

Oliveira afirmam que 16 milhões de brasileiros eram usuários de banda larga e 200 

mil possuíam tablet. E ainda sobre tecnologia e consumo, os autores apontam para 

uma ‘explosão’ do comércio eletrônico no país, com a marca de 23 milhões de 

consumidores e 40 milhões de pedidos a grandes lojas, em 2010. Neste mesmo ano, 

o Brasil faturou R$ 15 bilhões, equivalentes a 60% do total das transações por e-

commerce da América Latina (2013, p.442).  

Em linha com Neri (2010), Bronsztein e Oliveira afirmam que as razões para 

a melhoria nos números de consumo em 2000-2010 refletem “o desenvolvimento 

econômico, a ascensão e a maior participação da classe C na aquisição de bens e 

produtos, a complexidade das estruturas familiares, pelo empoderamento feminino e 

pela ampla utilização da internet por diferentes públicos” (2013, p.442).   
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Com a situação economicamente controlada, a popularidade da presidente 

Dilma cresceu entre 56%, em março de 2011, para o patamar recorde de 79%, em 

março de 2013. Nesta mesma ocasião, segundo dados do Ibope, 63% da população 

consideravam o governo Dilma bom ou ótimo. E ainda:  

Na área de economia, a CNI/Ibope identificou que de maneira mais geral a 

população está mais satisfeita com o governo. Em relação ao combate à 

fome e à pobreza, a taxa subiu de 62% para 64%. Sobre o meio ambiente, o 

avanço foi de 52% para 57%. No quesito combate ao desemprego a alta foi 

um pouco mais tênue, de 56% para 57%. A política de combate à inflação 

recebeu aprovação de 48% da população, ante 45% visto na pesquisa 

anterior. Sobre educação, a taxa de aprovação subiu de 43% para 47% e 

em relação à taxa de juros, de 41% para 42%
122

. 

  No auge de sua popularidade, a presidente Dilma se preparava para receber a 

Copa das Confederações 2013 e estreitar as relações entre o Estado, a população e a 

FIFA, visto que este torneio funcionaria como o evento preparatório para a Copa do 

Mundo de Futebol que aconteceria um ano depois.   

No entanto, no dia 6 de junho, uma semana antes da Copa das Confederações 

começar em seis capitais
123

, houve a primeira manifestação contra o aumento de R$ 

0,20 nas passagens de ônibus em São Paulo, organizado pelo Movimento do Passe 

Livre (MPL), grupo criado por estudantes de Porto Alegre, em 2005, que defende a 

estatização das empresas de transporte urbano e a gratuidade das passagens. Este 

primeiro evento foi o episódio detonador das Jornadas de Junho, como ficou 

conhecido o período do mês de junho de 2013. O movimento surpreendeu os 

governos locais, a polícia e os transeuntes que circulavam pelas avenidas tomadas de 

manifestantes.  

Mas foi no dia 17 de junho que o movimento afirmou o seu caráter nacional. 

Segundo a manchete do jornal O Globo do dia 18 de junho, "O Brasil tá na rua", 240 

mil pessoas participaram de diversas manifestações, em 11 capitais no país
124

. Um 

pouco mais de duas semanas após a primeira manifestação, a razão original de 
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tamanha mobilização nacional – o aumento da passagem de ônibus e a ineficácia do 

transporte público e da mobilidade urbana nas principais capitais do país – cedeu 

lugar a outras demandas relacionadas às desigualdades sociais, nas áreas de 

educação e saúde, por exemplo, e à corrupção e falta de transparência política 

(MAIA e ROCHA, 2014, p79). “Não se tratava, portanto, apenas da redução do 

preço das passagens de ônibus. O contagioso vigor insurrecional demonstrado nas 

ruas e nas redes sociais indicava que a indignação dos manifestantes ia muito além 

disso”. (DUARTE, 2013, p.20)  

Rapidamente, e de maneira inesperada por parte do estado, das autoridades, 

dos moradores e até mesmo dos manifestantes do MPL, as manifestações se 

transformaram em um movimento de protesto contrário à “precariedade social 

marcada pela fragilidade das políticas públicas”, como afirmam Moreira e Santiago 

(2013, p.15).  

Em relação a melhorias das políticas públicas, apesar de alguns avanços, 

não significou uma mudança que tivesse um impacto nas condições de vida 

da maioria da população, continuando os problemas relacionados à 

educação, serviço de transporte público, saúde, segurança pública, além da 

continuidade da corrupção, que passa a ser mais visível para a sociedade, 

levando, portanto, a uma maior indignação por parte da população.  

Em linha com os autores, Sepulveda (2013, p.110) comenta que 2013 entrou 

para a história do Brasil, não só pelo fato de que as manifestações descontruíram a 

ideia, até então, corrente de que o povo seria apático, no tocante à política, mas 

também porque, apesar de uma agenda difusa, as manifestações teriam, nos termos 

do autor,  imposto “às elites brasileiras um descontentamento, principalmente, no 

que diz respeito à prestação estatal de serviço público”. Ainda segundo Sepulveda 

(Ibidem), valeria destacar uma pauta importante nas manifestações: o mau uso do 

dinheiro público. Este tema ganhou visibilidade especialmente porque, com o 

começo da Copa das Confederações questões como os gastos com as reformas dos 

estádios que seriam palco para a Copa do Mundo FIFA, em 2014, e as obras 

prometidas, mas inacabadas, de mobilidade urbana, em conjunto com os altos 

valores dos ingressos - que tornaram o futebol um esporte caro para a maioria do 
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público nacional -, teriam inflamado ainda mais o movimento. De acordo com Silva 

Neto: 

Uma das grandes recusas apresentadas nas manifestações foi, sem dúvida, 

a crítica à Copa do Mundo tendo como bandeira o descaso com a saúde e a 

educação do país: ‘queremos escolas e hospitais no padrão FIFA’. Daí que 

os estádios em que se realizariam as partidas de futebol envolvendo a Copa 

das Confederações serem uns dos alvos. Amadurecimento político do 

Brasil? Sim, decerto. Num país que tem o futebol como uma das marcas 

mais nítidas da sua cultura, o questionamento para com os preparativos do 

Mundial de futebol podem ser sintomas de certo amadurecimento da 

consciência política (2013, p.26). 

 

Como o evento histórico que aqui é apresentado é ainda muito recente, tendo 

acontecido somente há um ano e meio, quando escrevo, os poucos livros e os artigos 

relacionados ao tema são menos relatos históricos do que aconteceu ou análises 

fechadas sobre o momento vivido pelo país naquela ocasião, do que indagações a 

propósito do que teria ‘acordado o gigante’ e o ‘levado à rua’ para protestar - como 

afirmavam os slogans publicitários usados como gritos de guerra do movimento –

com uma potência de mobilização tão intensa, aguerrida e assertiva, só comparável à  

20 anos antes, no impeachment do Presidente Collor de Mello. 

No entanto, apesar de pontos de vistas por vezes diferentes, posto que cada 

autor pensa as Jornadas por meio de sua própria perspectiva teórica, os autores 

evocados para apresentação deste contexto importante para a investigação (MAIA e 

ROCHA, 2014; SEPULVEDA, 2013; DUARTE, 2013; MOREIRA e SANTIAGO, 

2013; SILVA NETO, 2013; RODRIGUES, 2013, entre outros
125

), em maior ou 

menor grau concordam com quatro pontos importantes para a pesquisa e que devem 

ser ressaltados, tais como a falta de liderança institucional e/ou partidária; a 

participação da juventude, que constituiu grande parte do contingente manifestante 

(Figura 76)
126

; o uso das redes sociais como principal meio de mobilização, o que 
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teria, a princípio, atingido os jovens mais diretamente e os levado à rua; e, por 

último, certa ligação do momento brasileiro com outros movimentos e 

manifestações sociais, tais como Occupy Wall Street (EUA), o movimento 15M 

(Espanha), ou ainda, a Primavera Árabe, como ficou conhecida a onda de protestos 

no Oriente Médio e no Norte da África que começou na Tunísia, em 2010, e teve seu 

ponto alto com a queda do governo de  Hosni Mubarak, no Egito, em 2011.  

 

Figura 76: Anúncio página dupla veiculado na revista Veja, edição 2327, de 26/06/2013, p.92-93.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 14/12/2014.  

 

Conforme citado no capítulo introdutório, um dos aspectos diferenciados das 

Jornadas de Junho foi seu caráter apartidário. Segundo Duarte (2013, p.23), houve 

uma deliberada recusa a qualquer forma de liderança ou adoção de pautas fechadas 

contendo reivindicações específicas que pudessem relacionar os protestos ou os 

manifestantes a qualquer instituição representativa, especialmente a partidos 

políticos. Diferentemente de movimentos históricos anteriores, que iam às ruas com 

propostas prontas como alternativas à situação a qual eram contrários, as 

manifestações de junho de 2013 operaram como um coletivo, digamos assim, 

organizado, basicamente, pelas redes sociais, que possuía como uma das principais 

evocações coletivas a expressão “não me representa”. No entanto, como afirma 

Duarte:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hosni_Mubarak
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Um movimento apartidário não é um movimento contra a existência de 

partidos políticos. No caso em questão, os jovens manifestantes 

pretenderam apenas explicitar que os partidos atuais não o representavam. 

Isso não significa que eles não queiram ser representados, ou mesmo, que 

pretendiam abolir qualquer forma de representação política [...]. O que se 

afirmava com todas as letras, era que os partidos atuais estavam servindo a 

outros fins que não aqueles que lhes deram origem, ou seja, os de 

assegurarem representação democrática aos cidadãos-eleitores que lhe 

confiaram seu voto (2013, p.24).  

 A força de mobilização, especialmente dos jovens, que não se viam 

representados por nenhum dos partidos e instituições políticas naquele momento, 

marcou o movimento e se tornou uma das mais fortes características do período.  

Uma das consequências diretas desta situação de falta de representatividade foi a 

criação de slogans por parte dos jovens manifestantes que, escritos em cartazes, 

resumiam a miríade de insatisfações relacionadas ao momento, tanto no que diz 

respeito às relações do Estado com a FIFA, como as questões de mobilidade urbana, 

de saúde e de educação, assim como a votação da PEC 37 e do Projeto de ‘Cura 

Gay’: “quando seu filho ficar doente, leve ele ao estádio”; “FIFA go home”; “que só 

os beijos te tapem a boca”; “acorda Brasil”; “nosso suor sagrado vai mais além do 

que 0,20 centavos”; “saímos do Facebook”; “bem-vindo à Copa das Manifestações”; 

entre outros
127

.  

Porém, mais do que cartazes com críticas bem humoradas, mesmo que 

contundentes, a assertiva #nãomerepresenta abriu espaço para novas instâncias de 

representação estranhas ao discurso político, como o caso dos slogans publicitários 

“#vemprarua” e o “#ogiganteacordou” que se tornaram palavras de ordem dos 

manifestantes. Como já mencionado, descolados de seu objetivo comercial original, 

as duas campanhas publicitárias foram apropriadas e ressignificadas pelos 

manifestantes e, especialmente o jingle “Vem pra rua”, da Fiat, se transformou em 

poderosa ferramenta de mobilização que pautou toda a Jornada. 

 Especialmente, no que diz respeito à campanha da Fiat, no dia 17 de junho, 

após violentos confrontos entre a polícia e os manifestantes tanto no Rio de Janeiro 
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quanto em São Paulo, o Blog Radar da Propaganda
128

 publicou uma matéria sobre o 

cancelamento da campanha “Vem pra rua”, desenvolvida para a Copa das 

Confederações, em função de certo temor da Fiat de ser vinculada ao que a grande 

mídia, em um primeiro momento, chamou de vandalismo. Segundo matéria, a 

campanha estava indo bem para a montadora, mas: 

O problema é que a letra casou perfeitamente com o movimento contra o 

aumento das tarifas de ônibus, que também convoca as pessoas para ir às 

ruas. A fábrica, segundo fontes, chegou a estudar a alternativa de trocar o 

slogan ‘Vem Pra Rua’ por ‘A maior torcida do Brasil’. Uma montagem 

divulgada na internet, na noite de sexta-feira, transformou a canção em 

trilha sonora para uma montagem com imagens dos protestos 

violentamente reprimidos pela tropa de choque da Polícia Militar em São 

Paulo, na quinta-feira, 13. A montagem
129

 já tem mais de 170 mil 

visualizações em três dias. 

 No dia seguinte a esses rumores, a montadora publicou um desmentido e 

afirmou que a campanha seguiria com sua programação inicial de ser veiculada 

durante a Copa das Confederações. Como uma das ações da campanha, o single 

“Vem Pra Rua” foi disponibilizado para download o que acabou facilitando sua 

apropriação e ressignificação pelos manifestantes, em uma atitude característica da 

‘ciber-cultura-remix’ contemporânea. Nos termos de Lemos (2005, p.1):  

O princípio que rege a cibercultura é a “re-mixagem”, conjunto de 

práticas sociais e comunicacionais de combinações, colagens, cut-up de 

informação a partir das tecnologias digitais. Esse processo de “re-

mixagem” começa com o pós-modernismo, ganha contorno planetários 

com a globalização e atinge seu apogeu com as novas mídias. As novas 

tecnologias de informação e comunicação alteram os processos de 

comunicação, de produção, de criação e de circulação de bens e serviços 

nesse início de século XXI trazendo uma nova configuração cultural que 

chamaremos aqui de “ciber-cultura-remix”. 

 

Em um bom exemplo do uso das redes sociais nas manifestações de 2013, é 

possível apontar as mais de 300 mil citações da hashtag #vemprarua na internet e o 

remix do jingle, que chegou a ter 19 milhões de views no Youtube.  O efeito de sua 

potência de mobilização chegou a ser comparado ao efeito causado pela música 
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“Para não dizer que não falei de flores” (1968), de Geraldo Vandré, que, na virada 

dos anos de 1960 para 1970, em plena ditadura militar, também chamava o povo 

para as ruas com o refrão “vem, vamos embora que esperar não é saber, quem sabe 

faz a hora, não espera acontecer”
130

.  O curioso, neste caso, é notar que o jingle em 

questão faz parte da publicidade da montadora que convoca a população para ir à rua 

– chamada de “a maior arquibancada do Brasil” na música
131

 – para torcer pela 

seleção nacional na Copa das Confederações 2013 e na Copa do Mundo 2014, 

mesmo sendo este último evento e, principalmente, as relações entre a FIFA e o 

Estado, um dos mais veementes motivos das insatisfações da população colocadas 

em pauta pelas manifestações
132

.  

Neste contexto das informações descentralizadas, das apropriações das redes 

sociais e das tecnologias digitais pelas manifestações, é possível elencar algumas 

iniciativas que serviram como mediações para organizar novos encontros, bem como 

acompanhar o foco do ativismo.  Segundo Rodrigues (2013, p.36), no Facebook 

foram criadas as fanpages com nomes #vemprarua
133

 e o #ogiganteacordou, por 

exemplo, que operaram como uma arena digital que não só serviu como meio de 

cobertura do evento, mas também como um painel onde os participantes podiam 

colocar informações que não saíram na grande mídia, informando e mantendo os 

interessados nos protestos atualizados sobre o assunto. Ainda segundo a autora, de 

modo similar com textos analíticos e fotografia expandida, o Tumblr “Poder e 

Responsabilidade” também publicava as imagens marcantes das manifestações, sem 

falar da Mídia Ninja – Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação, que transmitiu 

as manifestações direto do ‘olho do furacão’, sem cortes e sem edição. A narrativa 

visual em tempo real transmitida pela Mídia Ninja colocou em xeque a cobertura 

dos grandes meios que, por fim, se viram pautados e incapazes de menosprezar as 

imagens e informações capturadas pelos repórteres que vivenciavam as passeatas e 
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confrontos. Segundo um os integrantes do grupo, em entrevista ao Observatório da 

Imprensa134: 

Notícia para mim é toda a informação que seja sem manipulação, notícia 

verdadeira. A gente não manipula as informações, a gente mostra a 

realidade. Essa é a maior diferença. Eu me sinto praticamente o olho da 

galera aqui. Eu tento dar voz para as duas partes, sem cortar, porque a 

gente transmite ao vivo e não tem como cortar. De vez em quando eu boto 

até emoção demais. Isso eu acho que é a principal diferença na narrativa 

de qualquer ninja. 

 

Segundo a antropóloga Yvonne Maggie
135

, a ideia de cobrir as manifestações 

diretamente do evento e sem cortes é uma técnica que foi muito utilizada nos 

últimos protestos, em diversos países, especialmente aqueles onde não há liberdade 

de expressão ou em situação de ditadura, como na Primavera Árabe. “Nas 

manifestações de muitos países árabes, a imagem, que saía de um celular, passava 

pela internet e ia parar na TV [...] As imagens faziam com que as pessoas se 

reconhecessem e soubessem o que se acontecia nas ruas, nas cidades vizinhas, dando 

um impulso aos protestos”, comenta Maggie, dando um caráter globalizado às 

insatisfações localizadas.  

Conforme Maia e Rocha (2014), não só o uso das redes sociais, mas também 

a ocupação de espaços públicos e a presença maciça de jovens nas manifestações 

apontam para similaridades entre as Jornadas de Junho e os movimentos sociais que 

eclodiram nos últimos quatro anos ao redor do mundo. Segundo os autores, a 

despeito das diferentes motivações para a mobilização de um povo, as similaridades 

podem indicar um repertório de ações compartilhado entre os atores sociais globais. 

Apesar de as motivações primárias serem diversas – a falta de democracia, 

por exemplo, no caso do Egito, ou a crítica aos ganhos exagerados dos investidores 

capitalistas globais diante dos 99% de pobres da população, como nas manifestações 
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americanas – o filósofo Slavoj Zizek (apud SEPULVEDA, 2013) defende a ideia de 

que o vínculo entre esses movimentos seria mais estrutural, ou seja: a crise do 

capitalismo estaria por trás de todas as manifestações. Segundo Sepulveda: “a crise 

do capitalismo global, principalmente, a partir de 2008, que mexeu um pouco com a 

posição dos Estados Unidos da América, expos uma ferida profunda nas grandes 

cidades do mundo desenvolvido: a existência da pobreza, agravada pelo 

desemprego” (2013, p.115).  

 Com “cada vez mais a política sequestrada pela economia”, como afirmam 

Moreira e Santiago (2013, p.16), a ideia de Zizek não se encaixaria no Brasil. 

Segundo Neri (2012, p.11), “os primeiros anos do início do novo milênio serão 

conhecidos nos futuros livros de História Brasileira como de redução da 

desigualdade, em contraste com os motivos de ocupação de ícones de riqueza 

americana e europeia, como a Wall Street, em Nova York, e a City, em Londres”. 

Sobre este aspecto, Boaventura de Souza Santos (apud SEPULVEDA, 2013, p.117) 

comenta que foram, exatamente, as políticas de inclusão do governo Lula - que 

tiraram uma grande parte da população da pobreza -, que levaram as pessoas a 

reivindicarem melhores condições de vida. “O conjunto de políticas públicas 

iniciadas em 2003 criou expectativas não só no que diz respeito à sua vida, mas 

também como se posicionam na sociedade, ao modo como usam os serviços 

públicos. Ou seja, os serviços públicos não acompanharam as transformações 

sociais”, afirma Sepulveda (Ibidem).   

 Ainda de acordo com Souza Santos (apud SEPULVEDA, 2013, p.119), com 

a eleição da Presidente Dilma o Brasil quis acelerar o processo de tornar-se uma 

potência global do tipo novo, benévola e inclusiva. Muitas iniciativas neste sentido 

já eram tomadas, mas tiveram um novo impulso nos últimos anos, tais como, a 

Rio+20, em 2012, a Copa do Mundo FIFA, em 2014, assim como o crescente 

protagonismo do país no grupo das economias emergentes, os BRICS, além dos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos, no Rio de Janeiro, em 2016, que acontecerão no 

segundo mandato (2015-2018) da Presidente.  
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Apesar de todos estes esforços, o que teria acontecido após a eleição de 

Dilma, na opinião de Souza Santos, foi uma desaceleração na participação da 

população nas decisões do estado, assim como uma redução dos investimentos nas 

políticas de inclusão social. Sobre este aspecto, Sepulveda afirma que “como em 

política não há vazio, o espaço que elas [participação e redução] foram deixando de 

baldio foi sendo aproveitado pela primeira e mais antiga narrativa, que ganhou novo 

vigor pelas roupagens do desenvolvimento capitalista a todo custo pelas novas (e 

velhas) formas de corrupção”. E ainda: 

As formas de democracia participativa foram cooptadas, neutralizadas no 

domínio de grandes infraestruturas e mega projetos [...] As políticas de 

inclusão social esgotaram-se e deixaram de corresponder às expectativas 

de quem se sentia merecedor de melhor. A qualidade de vida urbana piorou 

em nome dos eventos de prestígio internacional que absorvem os 

investimentos que deviam ir para melhorar os transportes, educação e 

serviços públicos em geral (SEPULVEDA, 2013, p.121).  

  

Neste sentido, Sepulveda conclui que para além de um aumento no poder de 

compra ou a redução do desemprego, o brasileiro foi às ruas manifestar seu 

descontentamento com a qualidade de vida no país, no que diz respeito às condições 

de mobilidade urbana, do sistema de saúde e do sistema educacional públicos. As 

melhoras possibilitariam “à população vislumbrar um futuro melhor” (2013, p.122).  

Como vimos, Kaufmann é contrário à ideia de que a fluidez no cenário 

social, a partir do desenvolvimento técnico e da velocidade dos sistemas de 

transportes e de comunicação, é diretamente relacionada às mobilidades social, 

espacial ou virtual. Até porque falar em mobilidade é, contrapartida, falar de 

imobilidade (“fixity”) também. Neste sentido, segundo Kaufmann (2002), o debate é 

concernente a todos os constrangimentos sociais, políticos e econômicos os quais os 

indivíduos são cotidianamente confrontados, debate este que pode ser posto, nos 

termos do autor, na seguinte questão: se a compressão espaço-temporal e a 

velocidade da técnica expandem, realmente, as possibilidades ou as margens de 

manobra a que cada indivíduo teria direito no curso de sua vida (2008, p.4). 
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 No caso brasileiro, a ‘confusão conceitual’ a qual Kaufmann (Ibidem) se 

refere, se dá, digamos, inversamente: de que a mobilidade social é diretamente 

ligada à fluidez do cenário ou a um ganho de potencialidade de movimentação. 

Neste sentido, também no Brasil não há relação direta entre mobilidade social 

(vertical) e mobilidade espacial (horizontal), e também virtual ou em rede
136

. O fato 

de o brasileiro ter tido ganhos econômicos com base na redução da pobreza e da 

diminuição da taxa de desemprego, que no Brasil está em um patamar menor que a 

média global
137

,  e, como consequência, ter podido vivenciar certa mobilidade 

social, não quer dizer, diretamente, que a qualidade de vida, por exemplo, nos 

serviços de educação e saúde públicos tenham melhorado; ou que ele tenha acesso à 

potência de movimento, ou ainda, tenha desenvolvido as competências necessárias 

para se apropriar do potencial oferecido e utilizá-lo em seus projetos de vida.  

Esta é a razão pela qual Kaufmann (2008) sugere diferenciar o que é 

movimento real do que é potencial de movimento. Segundo o autor, a motilidade 

seria o link entre a fluidez do cenário e as mobilidades, seja social, ou espacial, ou 

ainda, virtual ou imaginativa, em uma sociedade móvel, em rede e de riscos. 

“Repensar a mobilidade”, como afirma o autor, seria refletir sobre como as 

possibilidades e os fluxos de mobilidade são apropriados pelos atores sociais antes 

mesmo de moverem-se física e espacialmente. É como se antes da mobilidade per 

se, o indivíduo adquirisse a potência do movimento e a usasse a partir de escolhas as 

quais impactam seu cotidiano e seus projetos de vida. “A mobilidade não é neutra e 

diz respeito a uma série de constrangimentos que diferenciam os atores e 

determinam o leque de oportunidades e de decisões com as quais eles se defrontam 
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 Em 2008, o Brasil atingiu a meta de 10 milhões de conexões um ano e meio antes do previsto. Em 

2013, 27 milhões de usuários já tinham banda larga. A cada dois segundos, três novas conexões são 

ativadas. Quanto ao volume de dados, o incremento foi de 56 vezes de 2002 até 2007. Por tecnologia, 

57,88% é DSL e 30,17% é cable modem. O número de conexões móveis cresceu de 233 mil (em 

2007) para 7,2 milhões em 2013. Em comparação com a população do país, 7,2 milhões representam 

, aproximadamente, 3,5% da população. Disponível em http://tobeguarany.com/internet-no-brasil/ . 

Acessado em: 19/12/2014. 
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 “IBGE: Desemprego em setembro fica em 4,9%, menor taxa para o mês em 12 anos”. Disponível em: 

http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2014/10/23/ibge-desemprego-em-setembro-fica-em-49-

menor-taxa-para-o-mes-em-12-anos.htm  . Acessado em: 12/12/2014. 

 

http://tobeguarany.com/internet-no-brasil/
http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2014/10/23/ibge-desemprego-em-setembro-fica-em-49-menor-taxa-para-o-mes-em-12-anos.htm
http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2014/10/23/ibge-desemprego-em-setembro-fica-em-49-menor-taxa-para-o-mes-em-12-anos.htm
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ao longo da vida” (KAUFMANN, 2008, p.5). E que podem ou não alçá-los a novos 

patamares sociais com melhorias na qualidade de vida. 

Em resumo: as análises até aqui realizadas do que foram as Jornadas de 

Junho - que tanto impressionaram e pressionaram os governos, a mídia e a 

população -, indicam uma crise do sistema político brasileiro quando parte da 

população, principalmente jovem, não se identifica e por isso, não se sente 

representada, por nenhuma instituição política vigente. A baixa confiança no 

governo
138

 e a falta credibilidade das ações públicas levaram a questionamentos e à 

busca de novas instâncias de representação. Em uma dimensão mais global, esta 

crise tem por base o esgotamento do capitalismo neoliberal global, como colocado 

por Zizek, mesmo que no Brasil este esgotamento tenha outro desenho que não o 

traçado pela crise nos EUA ou nos países da União Europeia.  

Mas, apesar de toda esta movimentação pré-copa, a Copa do Mundo FIFA no 

Brasil foi, segundo as mídias local e internacional, a “Copa das Copas”. 

Manifestações pontuais foram realizadas nas cidades sedes no mesmo dia e horários 

dos jogos, mas não tiveram o mesmo apelo para a população como as manifestações 

ocorridas em 2013, nas quais houve intensa adesão da população.  

 Segundo especialistas consultados pelo jornal O Globo
139

, foram cinco as 

questões fundamentais para que a força da mobilização diminuísse durante os 12 

meses que separaram a Copa das Confederações da Copa do Mundo: em primeiro 

lugar, a Copa do Mundo é historicamente um momento de união e expressão do 

orgulho da nacionalidade. No caso brasileiro, a população teria escolhido vivenciar a 

experiência de sediar um megaevento, recebendo bem os estrangeiros e mostrando 

as características positivas do país. Sobre este aspecto, inclusive, foi feita uma 

                                            
138

 O índice de popularidade da Presidente Dilma antes das Jornadas, em março de 2013, era de 79% 

e depois das Jornadas caiu para 30%. Disponível em http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2013-

03-19/popularidade-de-dilma-bate-novo-recorde-e-sobe-para-79-diz-ibope.html e 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/06/1303541-popularidade-de-dilma-cai-27-pontos-apos-

protestos.shtml . Acessado em: 10/12/2014.  
139

 “Especialistas analisam as causas do enfraquecimento das manifestações na Copa”. Disponível 

em: http://oglobo.globo.com/esportes/copa-2014/especialistas-analisam-as-causas-do-

enfraquecimento-das-manifestacoes-na-copa-13152649#ixzz3Mgbss0XX . Acessado em: 

19/12/2014.  

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2013-03-19/popularidade-de-dilma-bate-novo-recorde-e-sobe-para-79-diz-ibope.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2013-03-19/popularidade-de-dilma-bate-novo-recorde-e-sobe-para-79-diz-ibope.html
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/06/1303541-popularidade-de-dilma-cai-27-pontos-apos-protestos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/06/1303541-popularidade-de-dilma-cai-27-pontos-apos-protestos.shtml
http://oglobo.globo.com/esportes/copa-2014/especialistas-analisam-as-causas-do-enfraquecimento-das-manifestacoes-na-copa-13152649#ixzz3Mgbss0XX
http://oglobo.globo.com/esportes/copa-2014/especialistas-analisam-as-causas-do-enfraquecimento-das-manifestacoes-na-copa-13152649#ixzz3Mgbss0XX
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pesquisa pela emissora inglesa BBC, cujo resultado foi de que 100% dos ‘gringos’ 

entrevistados apontaram para a simpatia do brasileiro como o melhor item da Copa 

do Mundo
140

.   

Além disso, a matéria afirma que o poder de convocação das lideranças teria 

sido superestimado pelo próprio movimento, que não se sustentou por um ano. Mas 

segundo Buarque de Hollanda
141

, dois eventos teriam realmente colocado a opinião 

pública e a sociedade contra a radicalização dos protestos, afastando a população das 

ruas: a morte do cinegrafista Santiago Ilídio Andrade, da TV Bandeirantes, em 

fevereiro de 2014, ao ser atingido por um explosivo lançado por um manifestante no 

Rio e por último, a forte repressão policial aos protestos ocorridos no primeiro dia 

de Copa do Mundo no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Afirma Buarque 

de Hollanda: “ainda que já existisse a ‘maioria pacífica’ versus ‘minoria violenta’, 

aquele incidente dramático arrefeceu o movimento em termos de popularidade, de 

legitimidade e de adesão”. E sobre a repressão policial no jogo de estreia do Brasil e 

da Copa do Mundo, em São Paulo, a forte repressão policial teria coagido não só os 

metroviários, então em greve, mas também boa parte dos manifestantes e dos 

movimentos sociais. Para o pesquisador, “aquela demonstração de força policial foi 

exemplar para a contenção do que poderia ser uma espiral de violência fora dos 

estádios na sequência dos jogos”. 

 De qualquer forma, segundo Lassance (2014, p.79), depois da Copa no 

Brasil, os Mundiais de futebol nunca mais serão os mesmos. “Definitivamente, o 

evento entrou no calendário de protestos antiglobalização, de forma inédita” 

(Ibidem) por colocarem a FIFA como uma entidade símbolo do capitalismo global.  

Ainda de acordo com Lassance a FIFA nunca tinha sido tão criticada, tão exposta e 

ameaçada na realização de um Mundial como foi aqui, no Brasil. Segundo o autor: 

“como nunca antes numa Copa do Mundo, a principal preocupação dos 

organizadores já não é era se sua seleção iria ganhar ou perder a competição, e sim 
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 “Para turistas estrangeiros na Copa, o povo é o que há de melhor no Brasil”. Disponível em: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/06/140626_wc2014_impressoes_estrangeiros_brasil_

rm . Acessado em: 19/12/2014. 
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 “Especialistas analisam as causas do enfraquecimento das manifestações na Copa”. Disponível 

em: http://oglobo.globo.com/esportes/copa-2014/especialistas-analisam-as-causas-do-

enfraquecimento-das-manifestacoes-na-copa-13152649#ixzz3Mgbss0XX. Acessado em: 19/12/2014. 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/06/140626_wc2014_impressoes_estrangeiros_brasil_rm
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se o país sobreviveria à Copa – se passaria muita ou pouca vergonha diante do 

mundo” (LASSANGE, 2014, p.80). Sobre este aspecto, segundo o autor, era a 

imagem do Brasil que estava em jogo e não, somente, a vitória da seleção.  

  Neste sentido, e em linha com Lassance, Lopes (2014, p.50) afirma que o 

grande ganho da Copa do Mundo não foi financeiro nem turístico, enfim, não foi um 

ganho de mercado, mas moral: 

Em vez das esperadas vantagens econômicas e monetárias, a Copa fez 

surgir uma economia moral, um catalizador de reivindicações. Não é à toa 

que toda essa mobilização tenha ocorrido tendo o futebol como pano de 

fundo, um esporte hoje dividido entre monopólios do sistema FIFA, por um 

lado, e sua concepção popular tão entranhada na identidade nacional, de 

outro. O fato de ter propiciado o debate e a mobilização pública talvez seja 

um dos ‘legados’ mais interessantes, ainda que inesperados, dessa Copa de 

2014. 

 

 Um dos mais fortes argumentos para aqueles que defendem a realização de 

megaeventos esportivos em algum país ou cidade, do tipo Copa do Mundo FIFA e 

Jogos Olímpicos, é o ‘famoso’ legado - leia-se aqui, além de estádios, obras de 

infraestrutura, tais como reformas em aeroportos e projetos de mobilidade urbana, 

entre outros – que após o megaevento supostamente restará em benefício de toda 

população. No caso específico da Copa do Mundo de Futebol, segundo Maricato 

(2014, p.18), a experiência em outros locais que foram sede do torneio antes do 

Brasil, indica que o legado que fica para uso de toda a população tende a contrariar 

as necessidades locais e sobrar como “um conjunto de elefantes brancos” que será 

pouco utilizado depois dos jogos. Contudo, ainda segundo o autor, no caso do 

Brasil, ao se pensar o ‘legado’ pelo viés da moral, se põe de lado a imagem de 

‘elefante branco’ que vem agregada às obras e se descontrói a ideia de que o legado 

da Copa do Mundo “ignora as reais necessidades populares” (MARICATO, idem). 

Pelo menos até o próximo megaevento, em 2016.  

No próximo item os anúncios veiculados na revista Veja durante o período 

da Copa do Mundo FIFA, no Brasil, serão analisados. Para complementar a análise 

formal deste período, também foram selecionados duas peças audiovisuais do banco 

Itaú veiculadas na TV e nas mídias sociais.  
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4.3. Os híbridos e a vida handy: a parceria entre os indivíduos e os objetos no 

discurso publicitário global 

 

O resumo do que supostamente teria sido a Copa do Mundo FIFA, no Brasil, 

está na chamada de capa da edição 2378, da revista Veja, publicada na primeira 

semana do torneio, no dia 18 de junho de 2014 (data de capa): “...para os brasileiros 

pátria não é governo e a paixão pelo futebol não combina com política”. A despeito 

de toda a situação política, das insatisfações do povo com as condições sociais, 

educacionais, de saúde e de mobilidade urbana em diversas cidades do país, 

inclusive nas capitais que receberam jogos, e, principalmente, da repercussão das 

Jornadas de Junho e do movimento #nãovaitercopa, grande parte da população 

recebeu a Copa do Mundo e as delegações estrangeiras com a alegria de um anfitrião 

preparado para a festa e fez, segundo a mídia nacional e internacional, a “Copa das 

Copas”.  

Apesar de o torneio ter sido considerado nota 9,25 pela FIFA, as marcas, 

tanto nacionais quanto globais, se deixaram contaminar pela força dos protestos de 

junho de 2013. Na dúvida se o país estaria pronto ou não para sediar um evento 

desta monta em 12 cidades sedes – os atrasos, os desperdícios de recursos, a 

corrupção na venda de ingressos, a falta de transferência em relação aos gastos, a 

relação viciada entre o estado e a FIFA, entre outros itens de crítica da população e 

da mídia
142

 –, os anunciantes optaram por não ter suas marcas, em última instância, 

suas imagens, vinculadas ao evento, excetuando, claro, os patrocinadores da FIFA 

ou da CBF que fecharam contratos de veiculação com antecedência.  

Em comparação a outras Copas do Mundo ou com outros megaeventos 

realizados no país, os dados indicam uma queda na presença das marcas na mídia, 

não só no número de páginas de publicidade, como também no número de empresas 

anunciantes. A título de exemplo, nas Copas do Mundo da Espanha e da França, em 
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 Quatro dias antes da Copa do Mundo FIFA 2014 começar, o jornalista Juca Kfouri, em entrevista 

ao programa Roda Viva, na TV Cultura, discorre de maneira enfática sobre todos os pontos que, em 

sua opinião, fariam da Copa do Mundo no Brasil, um fracasso. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=4CKIyFNiBXI . Acessado em: 19/12/2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=4CKIyFNiBXI
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1982 e 1998, a revista Veja circulou com a média de 150 páginas, sendo 50% de 

publicidade. Em 2014, a média nas seis edições pesquisadas foi de 124 páginas, com 

27,6% de publicidade. É importante lembrar que os números de circulação semanal 

se mantiveram os mesmos entre 1998 e 2014: 1.100.000 exemplares, em média. De 

acordo com o jornal Meio & Mensagem, especializado em publicidade:  

No foco da indústria de comunicação antes mesmo da virada do 

calendário, 2014 é um daqueles anos que marcam a história de um país. A 

principal razão disso é a Copa, que reverteu expectativas e conquistou os 

brasileiros às vésperas da abertura. Pela recepção aos estrangeiros e pelas 

festas, esta será lembrada como a Copa das Copas. Já pelo futebol da 

seleção, a disposição é pelo esquecimento. A goleada de 7 a 1, imposta pela 

Alemanha, a campeã, destruiu famas e gerou um apagão de marcas que 

emudeceram ante a derrota
143

. 

 

Além do mais, estes números também indicam uma queda nos investimentos 

em mídia impressa diante das outras opções de meios digitais. Conforme já 

comentado, a Copa do Mundo de 2014 foi a Copa da ‘segunda tela’ e do 

‘empilhamento’ e muitos anunciantes privilegiaram estes meios à grande mídia.  

O “apagão das marcas” atingiu o Guia da Copa distribuído pela Veja, junto à 

edição 2377 da revista, antes mesmo de o torneio começar. Diferentemente de 1998, 

em suas 100 páginas só há anúncio das marcas patrocinadoras da cobertura da 

Editora Abril, chamada Abril na Copa: Itaú, Volkswagen, O Boticário, Johnson & 

Johnson e McDonald’s. Desta forma, os anúncios selecionados para fazerem parte 

da investigação foram veiculados nas seis edições da revista que cobriram o período 

da Copa do Mundo – de 11 de junho a 16 de julho (datas de capa) -, como foi feito 

em 1982, e não no Guia da Copa, como feito em 1998.  

Conforme Tabela 5, a seguir, foram selecionadas cinco marcas nacionais e 

sete marcas globais, 14 peças no total, sendo seis relacionadas à mobilidade física ou 

geográfica e seis relacionadas à mobilidade virtual ou imaginativa. Deste grupo, sete 

anunciantes utilizaram a Copa do Mundo FIFA como approach criativo nas peças 
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 Meio & Mensagem¸ edição de 13/12/2014. Disponível em: 

http://www.meioemensagem.com.br/home.html . Acessado em: 20/12/2014. 

http://www.meioemensagem.com.br/home.html
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veiculadas. No caso da Volkswagen e do Itaú, foram selecionados dois anúncios de 

cada marca.  

Tabela 5: anúncios selecionados 2014 

  

 

 

MOBILIDADE FÍSICA OU 

GEOGRÁFICA 

 

 

 

MOBILIDADE VIRTUAL OU 

IMAGINATIVA 

2014 Nacionais Nacionais 

Copa 

Nacionais Nacionais 

Copa 

Correios (ed.2381) 

 

Havaianas 

(ed.2377) 

 

Ponto Frio 

(ed.2381) 

Itaú (ed.2379 e 

2382) 

GOL (ed.2378) 

 

 

 

 

 

Globais Globais Copa Globais Globais Copa 

Volkswagen 

(ed.2377 e ed.2378) 

Mitsubishi(ed.2382)  

 

 

Hyundai 

(ed.2379)  

Mobil (ed.723) 

 

TIM (ed.2379) 

Brasilpost 

(ed.2378) 

 

Samsung 

(ed.2378)  

IBM (ed.2378) 
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Um dia antes da Copa do 

Mundo FIFA começar no Brasil, a 

edição 2377, da revista Veja, é 

publicada com matéria de capa (Figura 

77)
144

 que faz  um resumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

histórico dos 64 anos que separam as 

duas Copas realizadas no Brasil. Entre 

semelhanças– andaimes no Maracanã 

ainda em obras, em 1950, e 

arquibancada improvisada no 

Itaquerão, em 2014 – e diferenças – o 

preço do ingresso, por exemplo -, a 

matéria de 14 páginas mostra o 

desenvolvimento do Brasil neste 

período. Ainda junto a esta edição foi 

distribuído o Guia da Copa (100 

páginas), sem anúncios. 

Sobre a publicidade, nesta 

edição um total de 13 marcas globais e 

17 nacionais anunciaram em 51 

páginas. Deste grupo, duas peças 

foram selecionadas para a 

investigação: uma de marca global e 

uma de origem nacional, mas também 

com presença no mercado global, 

ambas relacionadas à mobilidade física 

ou geográfica: a Volkswagen e as 

Havaianas, (cuja criação usou o 

approach da Copa do Mundo), 
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 Figura 77: Capa da revista Veja, edição 2377, de 11/06/2014. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 20/12/2014. 

Edição 2377 

Data de Capa: 11/06/2014 

Tiragem: 1.132.244 exemplares 

Número de páginas: 132 

Páginas de publicidade: 51 (38,7%) 

Matéria de Capa: O Brasil moderno que [...] 

Copa do Mundo: 14 páginas (matéria) 

Marcas Anunciantes: 31 
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respectivamente. No caso da VW, a análise fará também uma comparação com um 

anúncio veiculado na edição seguinte, de 18 de junho, como veremos a seguir.     

A peça das Havaianas (Figura 78) chama atenção pelas cores  intensas, 

especialmente, o verde que cobre fundo da imagem em contraste com o amarelo da 

sandália. Durante aos anos 2000, o produto Havaianas se reposicionou e ganhou 

projeção global com base em uma estratégia de marketing que relacionava a sandália 

ao que seria, sob o ponto de vista da Alpargatas, o estilo de vida brasileiro: colorido, 

natural, divertido e diverso. Neste sentido, então, a sandália virou símbolo do Brasil 

e nesta peça, mais do que nunca, as Havaianas representam o país na Copa: não só a 

sandália é verde e amarela, mas há um bandeira brasileira nas tiras da sandália.  

A sandália, ou o pé direito do par, está pousada sobre uma série de fitas do 

Senhor do Bonfim que, trançadas, fazem o desenho de uma rede que se assemelha a 

uma rede de gol. Ao lado da sandália um pequeno texto afirma ser lógico que uma 

simpatia para sair gol só poderia começar no pé. Este pequeno texto complementa o 

título do anúncio: “o pé direito é nosso”, em uma alusão ao ditado popular que diz 

que para se começar bem algo se deve começar “com o pé direito”. A ideia de 

‘começo’ faz sentido porque esta edição foi distribuída um dia antes do jogo de 

abertura da Copa do Mundo FIFA entre Brasil x Croácia. 
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Figura 78: Anúncio página dupla veiculado na revista Veja, edição 2377, de 11/06/2014, p.30-31. 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 20/12/2014.  

 

Apesar de o objeto estar ligado à mobilidade física ou geográfica, não há 

nenhuma referência direta à mobilidade no texto verbal, a não ser pela imagem da 

sandália que sugere o movimento de uma bola entrando no gol e ‘estufando’ as 

redes, como dizem no jargão do futebol. Neste sentido, além de símbolo do Brasil, a 

sandália também funciona, enquanto um signo, como um ícone da bola, ou melhor, 

de um gol. A imagem do ‘gol das Havaianas’ é complementada pelo desenho de um 

campo de futebol estilizado que envolve o título: onde está escrito Havaianas é o 

lugar do gol.  

O próximo anúncio selecionado nesta edição é da Volkswagen (Figura 79), 

patrocinadora oficial da seleção brasileira. A despeito dos 16 anos que separam os 

períodos analisados, de 1998 para 2014 pouca coisa mudou nos layouts de anúncios 

de automóveis. Eles continuam ‘dentro da moldura’.  

No caso do anúncio abaixo, a peça estava posicionada logo no começo da 

revista entre as páginas amarelas, portanto, a leveza do layout nas cores branco e 

azul chamou a atenção do leitor. Em um padrão que parece ser da comunicação 

publicitária da Volkswagen, os carros Gol e Voyage estão estacionados e não em 

movimento, apesar (ou, talvez, por isso) de o objeto ser diretamente relacionado à 

mobilidade. Nos termos de URRY (2007, p.45) carros e aviões são do tipo de objeto 

que são constitutivos (constitutive) dos sistemas de mobilidade. 

O texto do anúncio é sobre as novas características que os carros possuem, 

todos bem tecnológicos. Alguns, inclusive, relacionam a mobilidade física ou 

geográfica do automóvel à mobilidade virtual ou imaginativa, como no caso do 

bluetooth disponível no sistema de som dos carros. Neste sentido, a ideia da parceria 

entre o indivíduo e a tecnologia fica bastante clara no discurso e é traduzida no 

subtítulo do anúncio: “seu Volkswagen ainda mais completo e com tecnologia dos 

melhores Volkswagen”. Essa afirmação é complementada pelos recortes de outros 

anúncios de outros modelos de carro VW, nos quais são apresentadas as 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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características que migraram dos “melhores Volkswagen” para os modelos Gol e 

Voyage.  

Ainda sobre a questão da parceria entre o objeto e o indivíduo, via 

tecnologia, é possível afirmar que a partir desta associação há um aumento nos 

níveis, digamos assim, tanto de ready-to-handness quanto da affordance que o 

veículo possui e oferece para seu público-alvo. Com base nesta ‘elevação de nível’ 

há, também, um incremento nos níveis de motilidade oferecidos pelo produto. 

Portanto a ideia de híbrido (indivíduo+objeto) é também levada para o objeto, 

quando amplia, por meio da tecnologia bluetooth, o tipo de mobilidade que o carro 

pode proporcionar ao seu usuário. Cada vez mais a vida à distância, neste sentido, 

pode ser física e virtualmente organizada enquanto em movimento.  

Esta ideia é reforçada pelo próximo anúncio da Volkswagen (Figura 80) 

veiculado na edição 2378, de 18 de junho. A título de comparação, a peça tem o 

mesmo layout, as mesmas cores, o mesmo visual de um carro estacionado e o 

mesmo apelo de tecnologia. E é neste item, da tecnologia, exatamente, que o 

anúncio chama a atenção: a imagem do carro é apresentada em um tablet e as novas 

características do modelo Voyage Evidence são descritas na tela de um smartphone, 

inclusive o título: “perfeito para quem gosta de ser sofisticado e tecnológico ao 

mesmo tempo”. Para completar este posicionamento pela tecnologia, última 

instância pela cultura da mobilidade, no anúncio do Voyage Evidence há um QR 

Code, além do endereço do site da VW para qualquer outra informação. Aqui, 

mobilidade física ou geográfica e a mobilidade virtual ou imaginativa se misturam, 

mais uma vez, hibridizam, empoderando ainda mais o indivíduo com esta integração 

entre tecnologias e mobilidades.  

E por último, ainda comparando as peças, uma curiosidade: no primeiro 

anúncio, do Gol e Voyage, veiculado antes da Copa do Mundo começar, há 

referência ao patrocínio da montadora alemã à seleção brasileira, com o logo da 

CBF disposto ao lado do logo da VW, que não usou seu slogan global “Das Auto” 

para assinar a peça. No segundo anúncio, justo ao contrário: não há referência ao 

patrocínio e a peça foi assinada pela VW com o seu slogan global. Não assinar o 
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anúncio com seu slogan global, em alemão, quando fez referência ao patrocínio à 

seleção brasileira e assinar a peça com “Das Auto” quando não há a referência, 

mostra certa tensão da marca entre ser global e ser uma empresa ‘parceira’ da 

seleção nacional. E a Copa do Mundo, a qual a Alemanha ganhou, ainda não tinha 

nem começado. 

 

Figura 79: Anúncio página dupla veiculado na revista Veja, edição 2377, de 11/06/2014, p.18-19.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 20/12/2014.  

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Figura 80: Anúncio página dupla veiculado na revista Veja, edição 2378, de 18/06/2014, p.10-11. 

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 20/12/2014. 
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A edição 2378 da revista 

Veja (Figura 81)
145

, de 18 de 

junho, traz na capa as fotos que 

resumem o evento de abertura da 

Copa do Mundo FIFA 2014: o 

hino cantado à capela pelos 

jogadores e pela torcida; a atuação 

promissora de Neymar; e as vaias 

levadas pela Presidente Dilma 

Rousseff quando teve seu nome 

anunciado nos auto falantes do 

estádio. 

  Com uma cobertura de 35 

páginas sobre o torneio, a revista 

contou com 48 páginas de 

publicidade, sendo que somente 16 

páginas foram de anunciantes 

globais. Deste grupo, três peças 

foram selecionadas: a da 

Volkswagen (já analisada); da 

Samsung; da IBM e do Brasil Post. 

Todos os três anunciantes são 

relacionados à mobilidade virtual 

ou imaginativa e, de todas as 

peças, somente o anúncio do site 

Brasil Post não utilizou a Copa do 

Mundo como tema de campanha.  

                                            
145

 Figura 81: Capa da revista Veja, edição 2378, de 18/06/2014. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 20/12/2014. 

Edição 2378 

Data de Capa: 18/062014 

Tiragem: 1.135.969 exemplares 

Número de páginas: 128 

Páginas de publicidade: 45 (35,1%) 

Matéria de Capa: Hino.Neymar.Vaia. 

Copa do Mundo: 35 páginas (matéria) 

Marcas Anunciantes: 30 
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 A primeira peça selecionada é a da IBM (Figura 82), cujo approach 

discursivo é o da paixão pelo futebol e, ao considerarmos o simbolismo das cores, a 

paixão pela seleção brasileira em especial. 

  Contudo, ao ler o texto sobre a “tecnologia da análise de sentimento social da 

IBM”, percebe-se que a cultura da mobilidade está fortemente presente no anúncio 

não só pelo serviço prestado pela empresa, mas também pelos dados a que a marca 

se refere no título: as postagens que milhões de brasileiros fizeram nas redes sociais 

durante as partidas da Copa do Mundo, sobre o desempenho dos jogadores. Com 

base nestes dados, a IBM entende e interpreta o que chama de ‘sentimento social’ 

dos torcedores e com “alta tecnologia com inteligência artificial” define o melhor 

jogador em campo, escolha que resulta não só por meio da opinião de alguns 

especialistas, mas por todos aqueles que comentaram os jogos. Os resultados desta 

análise eram veiculados no site www.craquedasredes.com.br feito pela IBM, como 

afirmava a assinatura do anúncio.  

 Este serviço da IBM é claramente relacionado às novas maneiras de se 

assistir aos jogos, ou mesmo, a qualquer outro programa televisivo, surgido a partir 

da tecnologia mobile: a prática da ‘segunda tela’, quando assistimos e comentamos o 

mesmo conteúdo em variados dispositivos; e do ‘empilhamento’, quando assistimos 

a conteúdos diversos em diferentes dispositivos. Nada mais cultura da mobilidade do 

que a total conexão a partir da individualização do consumo de informação e a 

mobilidade deste consumo, como já mencionado no capítulo 2 desta tese. 

http://www.craquedasredes.com.br/
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Figura 82: Anúncio página simples veiculado na revista Veja, edição 2378, de 18/06/2014, p.83.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 20/12/2014. 

 

 As duas próximas peças são ‘variações sobre o mesmo tema’ do consumo de 

informação e a mobilidade: o anúncio da Samsung (Figura 83), já apresentado no 

capítulo 2 (Figura 17, p.81), e o do site Brasil Post (Figura 84).  

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
http://www.brasilpost.com.br/
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Figura 83: Anúncio página dupla veiculado na revista Veja, edição 2378, de 18/06/2014, p.46-47.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 20/12/2014. 

 

 Como patrocinadora oficial da seleção brasileira, a Samsung não podia 

deixar de utilizar como tema de campanha a Copa do Mundo FIFA 2014. Mais uma 

vez, nesta peça, as cores da seleção brasileira chamam a atenção do leitor. O 

movimento do olhar, a ‘retina mental’, segue direto para o produto que está 

posicionado sobre o emblema da seleção, mas precisamente, na altura do coração. 

No título, a marca faz referência à população que torcia pelo país na Copa: “a 

Samsung está com 200 milhões de brasileiros num só pensamento: a nossa seleção”. 

Os brasileiros são representados por este torcedor que, ao simbolizar 200 milhões, 

não coube completamente na foto. Mas, é curioso notar que, apesar de falar em 

“pensamento” no texto, o layout da peça cortou a cabeça do torcedor.  

De todas as peças analisadas, esta da Samsung é a que melhor representa o 

híbrido homem+máquina, citado por Urry (2007): o celular iconicamente ocupa o 

lugar do coração do torcedor brasileiro e expressa, em sua tela, o amor que ele tem 

pela seleção. Inclusive, como exemplo de objetos que funcionariam como uma 

‘prótese’ (proesthetic) em sua relação com o indivíduo, Urry (Ibidem) cita o celular 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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e o marca-passo. Neste sentido, então, nada mais proesthetic do que o celular da 

Samsung como um ‘coração’ (ou seria um marca-passo?) na peça analisada. 

 

Figura 84: Anúncio página simples veiculado na revista Veja, edição 2378, de 18/06/2014, p.93. 

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 20/12/2014. 

 

Desta forma, a cultura da mobilidade se impõe no discurso, em especial, no 

discurso não verbal da peça, não só pelo uso intrínseco do objeto para a mobilidade 

virtual ou imaginativa - pelo celular é possível ver a TV, assistir aos jogos e torcer 

pelo Brasil -, como também pela clara associação da tecnologia com o indivíduo, 

fortalecendo a noção de potencial de movimento oferecido pelo objeto ao seu 

usuário.  

Seguindo a mesma linha, o anúncio do site Brasil Post também fala do 

consumo individualizado de informação, no caso, jornalística, sempre através do 

celular, objeto símbolo da vida handy dos híbridos que, neste caso, podem ser 

encarados como os transumers ou consumidores em trânsito.  

A peça foi selecionada por ser a única, nas seis edições pesquisadas de 2014, 

que faz alusão às Jornadas de Junho em seu texto. No anúncio, uma foto de 

manifestantes é utilizada como imagem de fundo e, além disso, as manifestações de 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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2013 são o assunto das mensagens trocadas por usuários do Twiter retratadas no 

celular que compõe a imagem. Como vimos, no contexto das manifestações, as 

informações eram descentralizadas e as apropriações das redes sociais e das 

tecnologias digitais feitas pelos manifestantes in loco, não só serviram como 

mediação na organização do ativismo, como, muitas vezes, pautaram a cobertura 

jornalística da grande mídia
146

.  

A troca de informações real time, on line e on the move é o tema deste 

anúncio que tem no título o reforço do conceito da mobilidade/circulação da 

informação via meios digitais e de dispositivos móveis: “notícias geram conversas, 

conversas geram notícias”. O Brasil Post, do grupo do The Huffington Post, e 

associado à Editora Abril, assina a peça afirmando que “o futuro do jornalismo 

chegou [...]  no seu tablet, smartphone e nas redes sociais”. 

Conforme ressaltou Urry (2007) na contemporaneidade, a partir da parceria 

entre homem e máquina, a vida social, de trabalho ou em família, a educação e a 

atuação política, como é o caso nesta peça, podem ser experimentadas à distância ou 

mesmo durante o deslocamento, o que determina novas possibilidades de vida e de 

fruição do sujeito com seus grupos sociais e seus objetos de consumo. Neste sentido, 

a cultura da mobilidade está presente no anúncio, não só discursivamente, mas 

também pela maneira com que há o consumo e o uso da informação na organização 

da vida à distância oferecida pelo próprio objeto e meio de divulgação, a internet. 

 

 

 

 

 

                                            
146

 Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/o_jornalismo_em_tempo_real_da_midia_ninj

a . Acessado em: 20/12/2014. 
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De todas as edições 

investigadas em 2014, a edição 

2379 (Figura 85)
147

 é aquela que 

tem o maior número de páginas, 

160, acima da média da revista até 

junho de 2014, que era de 117 

páginas por edição. Grande parte 

destas páginas é dedicada a um 

assunto histórico importante, mas 

que não tem nada a ver com 

futebol: os 100 anos da primeira 

Guerra Mundial. Mas, apesar de o 

número de página acima da média, 

a edição contou com um número 

baixo de páginas de publicidade, 

28, número 40% inferior à edição 

passada.   

Das 28 páginas de 

publicidade, 10 são de marcas 

globais e, destas, duas marcas 

foram selecionadas: a TIM, 

relacionada à mobilidade virtual ou 

imaginativa; e a Hyundai, 

relacionada à mobilidade física ou 

geográfica. Nenhum dos 

anunciantes globais utiliza a Copa 

do Mundo FIFA como abordagem 

criativa. Ainda, nesta edição, foi 

                                            
147

 Figura 85: Capa da revista Veja, edição 2378, de 25/06/2014. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 20/12/2014. 

 

Edição 2379 

Data de Capa: 25/062014 

Tiragem: 1.125.784 exemplares 

Número de páginas: 160 

Páginas de publicidade: 28 (17,5%) 

Matéria de Capa: Só alegria até agora. 

Copa do Mundo: 32 páginas ( matéria) 

Marcas Anunciantes: 22 
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selecionada a peça do Itaú, banco oficial da Copa do Mundo FIFA e da seleção 

brasileira de futebol.  

A marca Itaú é de origem nacional, mas que atua também globalmente com 

agências e negócios fora do Brasil. Sua peça será analisada em conjunto com o clipe 

“Mostra tua força Brasil”, veiculado em internet e TV na época da Copa do Mundo e 

o anúncio, de página dupla, veiculado na edição 2382, de 16 de julho, após a derrota 

do Brasil, para a Alemanha, nas semifinais.  

 

Figura 86: Anúncio página simples veiculado na revista Veja, edição 2379, de 25/06/2014, p.160(4ª 

capa). Fonte:Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 

20/12/2014. 

 

A campanha do banco Itaú para a Copa do Mundo FIFA 2014 utilizou uma 

abordagem criativa comum em época de grandes eventos esportivos que é a de 

estabelecer, por meio de um apelo discursivo fortemente emocional, um vínculo 

entre a torcida e a seleção nacional. A campanha #issomudaojogo carregava ainda 

mais emoção por exaltar em seu texto a força do país e dos brasileiros, 

especialmente, se considerarmos a mobilização da população nas manifestações de 

2013. A peça impressa da campanha (Figura 86) chama a atenção pela imagem de 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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um rapaz – que simboliza os brasileiros - no auge de sua ‘força’ como torcedor.  O 

texto do anúncio é a letra do jingle, composto por Jair de Oliveira e cantado por 

Fernanda Takai e Paulo Miklos (disponível no DVD, em anexo).  

A principal mensagem do texto da peça e de toda a campanha, no caso, foi 

quase como um recado que dizia: vamos esquecer um pouco tudo que aconteceu, 

todas as insatisfações e problemas, e vamos usar nossa potência de mobilização para 

torcer pelo país. Como afirmava a letra da música: “vamos torcer e jogar todos 

juntos/ mostrar novamente para o mundo/ como se faz um campeão [...] e amarra o 

amor na chuteira/ que a garra da torcida inteira/ vai junto com você, Brasil/ Mostra 

tua força, Brasil/ e faz da nação sua bandeira/ que a paixão da massa inteira/ vai 

junto com você, Brasil”.  

  A campanha contou, ainda, com outros filmes, como um comercial de 

30”
148

, com cenas da torcida nos jogos e a música cantada à capela de fundo; e, 

também, um filme maior
149

, de 2’, direcionado para as mídias digitais, que foi 

editado a partir de cenas produzidas em vídeos caseiros por torcedores, 

especialmente crianças, e também algumas celebridades, que participaram de uma 

promoção da marca. Em todos os dois filmes (disponíveis no DVD, em anexo), o 

discurso privilegia a união  - que faz a força - e a potência de mobilização a favor do 

país e da seleção brasileira.   

Após a derrota, o banco foi uma das poucas marcas que veiculou uma peça 

lamentando a derrota (Figura 87), mas, ainda assim, exaltando a união entre o país 

(simbolizado no anúncio pela bandeira), a população (representada na figura do 

torcedor) e a marca Itaú: “estamos juntos, Brasil”. Sobre a questão da mobilidade, 

ela está menos no discurso e mais no formato em que a campanha foi criada, 

veiculada e recebida pelo público-alvo, que participou não só como receptor, mas 

também como produtor de conteúdo do vídeo e de postagens, via a hashtag 

#issomudaojogo.  

                                            
148

 DVD, anexo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=e4krK3JzGJU . Acessado em: 

10/01/2015. 
149

 DVD, anexo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=84I1QGwQH0I . Acessado em: 

10/01/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=e4krK3JzGJU
https://www.youtube.com/watch?v=84I1QGwQH0I
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.  

Figura 87: Anúncio página dupla veiculado na revista Veja, edição 2382, de 16/07/2014, p.2-3. 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 20/12/2014. 

  

A próxima peça analisada é da TIM (Figura 88), relacionada à mobilidade 

virtual ou imaginativa. Independentemente da peça em questão, a TIM enfatiza a 

cultura da mobilidade a partir do slogan com o qual a marca assina todas as peças: 

“TIM. Você, sem fronteiras”. Pelo slogan já fica claro que o posicionamento da 

operadora de celular é levar ao extremo a noção de potencial de movimento, 

circulação e mobilidade a partir de seu serviço, posto à disposição do usuário.  

No caso da peça abaixo, a cor azul toma conta de grande parte do layout no 

anúncio. Esta é a cor utilizada pela operadora e, portanto, simboliza a TIM e seus 

serviços, expressos na porta azul, que ocupa lugar central na página à direita 

(tecnicamente, em comunicação visual, o texto e/ou imagem à direita ocupam lugar 

de destaque no layout e um maior peso no discurso). A porta azul funciona no 

anúncio como um ícone de um mundo sem fronteiras, com “novas experiências e 

emoções”, cheio de oportunidades, a ser descoberto pelo usuário assim que ele/a se 

conectar à TIM. Normalmente, em anúncios de operadora de celular têm sempre 

algum aparelho para tangibilizar o serviço. Neste caso, a mobilidade virtual, 

imaginativa ou comunicativa proporcionada pelo serviço da operadora é simbolizada 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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pelo horizonte de céu claro e amplo, cuja porta de entrada está ali, pronta para ser 

aberta em qualquer dispositivo móvel, não necessariamente um smartphone. 

 

 

Figura 88: Anúncio página dupla veiculado na revista Veja, edição 2379, de 25/06/2014, p.2-3.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 20/12/2014. 

   

 

Para finalizar esta edição, o anúncio da Hyundai (Figura 89), uma das marcas 

patrocinadoras globais da Copa do Mundo FIFA. A peça em questão é um anúncio 

promocional, a propósito do lançamento do modelo 2015 da SUV Grand Santa Fé, 

com novas características que são abordadas no texto como uma ‘evolução’ do 

modelo anterior.  

Como é possível notar, o layout do tipo ‘moldura’ de anúncios de 

automóveis não é um pressuposto da VW: todos são iguais na disposição de imagem 

e texto. O discurso é menos pela mobilidade e mais pela segurança e pela tecnologia 

que, como já mencionado, eleva o potencial de movimento do carro ao ampliar a 

capacidade de circulação física ou geográfica do veículo. E mais uma vez, aqui, a 

tecnologia opera como um meio que viabiliza e suporta a parceria entre o indivíduo 

e o objeto, e que assegura uma circulação mais tranquila e sem riscos ao usuário. 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Figura 89: Anúncio página dupla veiculado na revista Veja, edição 2379, de 25/06/2014, p.4-5.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 20/12/2014. 

 

 

E como partner da FIFA, a Hyundai pode, por contrato, utilizar imagens que 

são propriedade da promotora do torneio, como a da Taça da Copa do Mundo. Neste 

anúncio, a montadora oferece para os clientes uma garantia maior (seis anos) 

utilizando o ícone da taça como se fosse um ano extra deste serviço agregado, que é 

a garantia. 
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 A edição 2380, de 02 de 

julho, da revista Veja (Figura 

90)
150

, deixa um pouco a Copa do 

Mundo de lado e traz em sua capa 

uma chamada relacionada aos 20 

anos do Plano Real. Apesar de ser 

a matéria de capa, a editoria de 

Economia ocupa 11 das 108 

páginas desta edição, enquanto a 

Copa do Mundo é tratada em 19 

páginas. Esta edição foi a menor 

dentre as seis investigadas, mas o 

número de circulação se manteve 

na média.  

 Com relação à publicidade, 

a única marca global que utilizou o 

approach da Copa do Mundo em 

seu anúncio foi a marca de óleo 

lubrificante Mobil Super. A peça 

em questão é um anúncio 

promocional (Figura 91) que 

divulga a promoção Craque de 

Bola: ao trocar o óleo do seu carro 

por uma das opções que a Mobil 

oferece, o cliente ganha uma bola 

Mobil exclusiva.  

A FIFA é muito atenta, e 

juridicamente bastante ativa, no 

que diz respeito ao uso dos símbolos da Copa do Mundo por ela registrados, como 

                                            
150

 Figura 90: Capa da revista Veja, edição 2380, de 02/07/2014. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 20/12/2014. 

Edição 2380 

Data de Capa: 02/072014 

Tiragem: 1.123.023 exemplares 

Número de páginas: 108 

Páginas de publicidade: 31 (28,7%) 

Matéria de Capa: Plano Real 20 anos 

Copa do Mundo: 19 páginas (matéria) 

Marcas Anunciantes: 20 
F

ig
u
ra

 9
5
 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx


 

 

296 
 

por exemplo, a imagem da Taça FIFA, o logo da Copa do Mundo, ou ainda, a 

imagem do mascote do torneio, no caso do Brasil, o Fuleco. Essa é a razão para que 

a promoção da Super Mobil tenha sido relacionada à Copa do Mundo, mas sem ter 

feito nenhuma menção ao torneio, diferentemente dos outros anunciantes 

patrocinadores do evento, com peças já analisadas, como a VW, a Hyundai, e a GOL.  

Para finalizar, sendo um anúncio expressamente promocional, a marca, 

apesar de global, localiza seu apelo ao distribuir bolas com detalhes em verde e 

amarelo e o nome do Brasil. Sob o aspecto da mobilidade, não há no texto, verbal ou 

não verbal da peça, menção à cultura da mobilidade e nem ao potencial de 

movimento que pode ser atribuído aos bens, apesar do óleo lubrificante para carros 

ser um objeto que faz parte dos sistemas de mobilidade ao contribuir para o 

funcionamento – e para a potência – do automóvel. 

 

 

 

Figura 91: Anúncio página simples veiculado na revista Veja, edição 2380, de 02/07/2014, p.107 

(2ª.contracapa). Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado 

em: 20/12/2014. 
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“Agora é na raça!”. A 

chamada de capa da edição 2381, de 

09 de julho, da revista Veja (Figura 

92)
151

, resume bem o momento 

dramático da Copa do Mundo para os 

torcedores da seleção brasileira: 

“atacado pelas costas pelo 

colombiano Zúñiga, o craque Neymar 

fratura uma vértebra e está fora da 

Copa”.  

Apesar de não ser um 

anúncio, mas pela importância do 

momento para os brasileiros, a capa 

vale uma análise semiótica: o 

logotipo preto da revista sobre um 

fundo preto, que destaca a imagem 

colorida da dor de Neymar, simboliza 

bem o pesar e a preocupação de todos 

com o sucesso do time. A chamada 

em vermelho, com ponto de 

exclamação enfatizando a frase, é 

indício que a seleção teria que dar o 

sangue pela conquista do título. Esta 

ideia de ‘dar o sangue’, de superação, 

é complementada pela imagem do 

jogador David Luiz (“o herói da 

classificação...”) cuja legenda “É 

                                            
151

 Figura 92: Capa da revista Veja, edição 2381, de 09/07/2014. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 20/12/2014. 

 
 

Edição 2381 

Data de Capa: 09/07/2014 

Tiragem: 1.120.117 exemplares 

Número de páginas: 108 

Páginas de publicidade: 24 (22%) 

Matéria de Capa: Agora é na raça 

Copa do Mundo: 21 páginas (matéria) 

Marcas Anunciantes: 14 
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David contra a Alemanha” que deixa subentendida a superioridade da seleção alemã, 

ao mesmo tempo em que aponta a possibilidade da vitória brasileira, quando faz 

uma alusão à luta de Davi e Golias.   

Nesta edição foram selecionadas duas peças, ambas de anunciantes nacionais 

relacionadas à mobilidade física ou geográfica, especialmente ao movimento dos 

objetos (movement of objects): os Correios (Figura 93) e o PontoFrio. Somente a 

peça do PontoFrio utilizou a Copa do Mundo como approach criativo. 

 

 

  

Figura 93: Anúncio página dupla veiculado na revista Veja, edição 2381, de 09/07/2014, p. 20-21.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 20/12/2014. 

 

Com a tecnologia facilitando o envio de mensagens de texto, de voz e de 

imagens entre os usuários dos dispositivos móveis, e o cada dia mais intenso uso das 

redes sociais para conexão com familiares, amigos, fãs e seguidores, além das 

marcas de preferência, nos últimos anos, os Correios perderam um pouco sua função 

de mediador que colocava as pessoas em contato. Uma saída para esta “crise de 

identidade empresarial” foi migrar a sua atenção das pessoas físicas para as pessoas 

jurídicas e sair do mercado do cliente final para o business to business (B2B). 

Cada vez mais, os objetos circulam pequenas e grandes distâncias. Há todo 

um estímulo governamental à exportação de produtos brasileiros que reforcem, 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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globalmente, a imagem do país. Além disso, há também um esforço do governo em 

facilitar a abertura de micro e pequenas empresas que, sem muito aporte financeiro, 

podem utilizar a estrutura dos Correios para fazerem seus negócios. É exatamente 

sobre esta possibilidade, de apoio às empresas, que tratava esta peça selecionada.  

Conforme já foi mencionado, tecnicamente, em comunicação visual, o texto 

ou a imagem que estão posicionados à direita no layout são aqueles que terão uma 

atenção imediata do leitor, em especial quando o formato da mídia é retangular 

horizontalmente, como no caso da revista. Desta forma, a peça dos Correios chama 

a atenção porque, em um primeiro momento, a percepção é de que há uma pessoa 

sozinha no anúncio, sem nada escrito. A pergunta que o leitor se faz é: isso é um 

anúncio de quê? Ao dirigir o olhar para a página da esquerda, vem a mensagem: 

“comunicação efetiva é com o Marketing Direto dos Correios”. É importante notar, 

aqui, o duplo sentido da efetividade da mensagem: a dos Correios, com seu 

marketing direto, como afirma a chamada, e do próprio anúncio, quando faz o leitor 

‘virar’ para a esquerda e ler o título. 

Com o recurso visual de um sombreado, que passa uma percepção de 3D 

(volume) em um suporte 2D (chapado),como a revista, há no layout uma peça que, 

desdobrada, apresenta todos os serviços de marketing direto dos Correios que, 

segundo o texto, levam o produto do empresário ou comerciante direto para as mãos 

do cliente. Portanto, a ideia do movimento dos objetos e da 

informação/comunicação proporcionada pelos serviços dos Correios está expressa 

no desdobrar da peça que conecta a empresa (representada por um homem de terno e 

gravata, posicionado na página da esquerda) ao seu consumidor (posicionado na 

página da direita, com uma roupa ‘à paisana’).  

Além da própria ideia do estímulo ao movimento dos objetos e da 

informação, que é o core business dos Correios, a mobilidade está discursivamente 

presente tanto no texto verbal quanto não verbal do anúncio que, em última 

instância, vende o potencial de crescimento do negócio a partir da parceria que a 

empresa (pessoa jurídica) pode fazer com os Correios: “Conte com os Correios. 

Afinal, crescimento nunca é demais para uma grande empresa”. 
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Para finalizar, em época de Copa do Mundo de Futebol, os Correios não 

deixaram de informar na peça que são o operador logístico oficial das Olimpíadas e 

Paralimpíadas, em 2016, no Rio de Janeiro. 

 Em momento de Copa do Mundo FIFA, a PontoFrio se vale da ocasião para 

divulgar aparelhos eletroeletrônicos, especialmente televisores, em todas as edições 

investigadas, em uma ação comercial que não é nova em período de grandes eventos 

esportivos. E, a próxima peça não foge da estratégia.  

O anúncio (Figura 94) é sobre o aparelho de televisão LG ULTRA HDTV 4K 

com “qualidade da imagem com resolução quatro vezes maior que a Full HD”. Para 

passar a ideia de “muito mais resolução, mais realismo...” afirmada no título, o 

PontoFrio também usa o recurso do 3D na imagem do anúncio: a imagem da bola 

ultrapassa os limites da tela e quase sai do anúncio. A ideia de que a bola vazou a 

tela quando chutada faz sentido, visto que uma das principais características do 

aparelho é a tela 3D. A imagem da bola em primeiro plano, com pedacinhos da 

grama (em 3D também) arrancados do campo pelo chute e pelo movimento e 

trajetória da bola, fortalecem a mensagem do título. O anúncio é promocional e de 

vendas, e seu apelo foi todo formulado com objetivo de provocar um efeito reativo 

que, nos termos de Santaella (2005, P.49), no caso da publicidade, é focado na ação 

da compra. Por esta razão, o anunciante assina a peça com o endereço do site e o 

número do canal de televendas para contato direto do cliente com o varejista.  
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Figura 94: Anúncio página dupla veiculado na revista Veja, edição 2381, de 09/07/2014, p. 38-39.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em: 20/12/2014. 

  

 

 

 

 

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx


 

 

302 
 

A edição 2382, de 16 de julho, da 

revista Veja (Figura 95)
152

já trata da 

vitória da Alemanha na Copa do 

Mundo FIFA, mas, especialmente, 

trata da derrota do Brasil para a 

seleção alemã e os impactos que este 

inesperado resultado por inédito 

placar, 7 x 1, teriam no cenário 

político em ano eleitoral.  

 No que diz respeito à 

investigação, duas peças foram 

selecionadas para serem analisadas: 

uma peça do banco Itaú, única marca 

tanto nacional quanto global que 

publicou um anúncio lamentando a 

derrota, como fez a Rhodia, em 1982. 

Este anúncio do Itaú já foi analisado 

em conjunto com a peça veiculada na 

edição 2379, por fazer parte da 

campanha #issomudaojogo.  

 A outra peça selecionada foi 

de uma marca global, a montadora de 

automóveis Mitsubishi (Figura 96) 

que, como será visto, sai totalmente 

do padrão visual das propagandas de 

automóveis que foram até aqui 

analisadas: ele não foi criado ‘dentro 

da moldura’, pelo contrário. 
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 Figura 95: Capa da revista Veja, edição 2380, de 02/07/2014. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 20/12/2014. 

Edição 2382 

Data de Capa: 16/07/2014 

Tiragem: 1.124.756 exemplares 

Número de páginas: 116 

Páginas de publicidade: 36 (31,03%) 

Matéria de Capa: Vai sobrar pra ela? 

Copa do Mundo: 20 páginas (matéria) 

Marcas Anunciantes: 23 
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Figura 96: Anúncio de página dupla veiculado na revista Veja, edição 2382, de 16/07/2014, p.20-21.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 20/12/2014. 

 

 

Após o impacto visual da imagem do carro em movimento, quase ‘saindo’ 

dos limites da foto, o que mais chama a atenção no anúncio da Pajero Mitsubishi é o 

título: “os melhores cartões-postais são os que vêm do seu Instagram”. Não há nada 

mais no anúncio além deste texto, que faça referência às redes sociais. Nem mesmo 

nos textos em letras miúdas que estão posicionados no pé da página. Mais uma vez, 

no termos de Santaella (Ibidem), é possível afirmar que o efeito causado pelo título é 

de caráter lógico por deflagrar uma reflexão, resumida na pergunta: o que teria a ver 

o Instagram com um automóvel?  

A busca por certa lógica discursiva e argumentativa característica da 

comunicação publicitária faz o leitor e receptor da mensagem se reter na imagem do 

anúncio: carro em movimento, em um cenário de terra batida, levantando poeira; 

pelo ângulo do carro, e pelo que se pode ver da paisagem no horizonte, 

possivelmente o local da foto é uma subida, como se o carro estivesse chegando ao 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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topo. O único texto publicitário, que não o título, está na placa do carro: “Pajero 

TR4 Flex”. O termo “TR4” indica tração nas quatro rodas que, a princípio, é 

necessária para circular no tipo de solo que aparece na foto.  

De uma forma geral, o discurso publicitário das marcas globalizadas tem 

sido criado de uma maneira em que parte do sentido verificado no discurso seja 

construído na dimensão da recepção (NOGUEIRA, 2010). Este anúncio é um caso 

interessante do aspecto da co-criação da mensagem: cada receptor vai aferir um 

significado individualizado para o referido texto (aqui também reside certa 

individualização do consumo da mensagem, como já mencionado em outros 

anúncios).  

No caso desta análise, parece que a foto publicada no Instagram seria o 

resultado de todas as viagens realizadas pelo/a motorista em seu Pajero pelos mais 

diferentes lugares, cruzando os mais diferentes e difíceis solos e condições. Neste 

sentido, toda a potência do carro, como máquina, fica subentendida no título: o/a 

motorista não para em uma lojinha de turismo e compra um cartão postal do lugar 

visitado; ele/a vai até lá, no limite, tira uma foto, registra sua viagem e a compartilha 

pelas redes sociais.  

Discursivamente, tanto a cultura da mobilidade quanto a ideia do híbrido 

estão presentes no anúncio: a primeira, pela imagem, que é puro movimento, mas 

também no texto que ao citar a rede social Instagram, que nos leva em direção à 

mobilidade virtual ou imaginativa. E no caso do híbrido, a parceria entre o 

automóvel e o usuário é estabelecida pela ideia de que ambos fazem juntos muitas 

viagens, com o objeto sempre empoderando o indivíduo em seu deslocamento, 

fazendo-o chegar ao topo. Como afirma Urry: “o telefone celular [móvel] e os carros 

são os gêmeos da modernidade tardia” (2007, p.174, tradução nossa). 

E para finalizar, parafraseando McLuhan (1974): o carro (ou o meio) opera 

como uma extensão do homem e o leva a viajar, não só física e geograficamente, 

mais virtual e imaginativamente, aumentando seu potencial de movimento, como, 

aliás, fazem os meios de comunicação os quais se referia o autor.  
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CÃPI TULO 5 
INTERPRETÃÇÃ O DÃS FORMÃS 
SIMBO LICÃS 
 

Discurso publicitário e consumo de (i)mobilidades: a mobilidade em 

potência na era da globalização 
 

Depois de realizadas as duas fases da metodologia da interpretação, a análise 

sócio-histórica e a análise formal, a terceira fase, de interpretação e reinterpretação, 

será tratada neste capítulo. As duas principais categorias de análise – mobilidade 

física ou geográfica e mobilidade virtual ou imaginativa – serviram como ponto de 

partida para a interpretação das formas simbólicas, que foi feita com base em uma 

análise comparada dos discursos da comunicação publicitária das marcas globais, 

veiculada no Brasil.  

As peças foram analisadas segundo o enfoque da hermenêutica de 

profundidade (THOMPSON, 2000), cujo principal fundamento é a compreensão de 

que a interpretação de qualquer forma simbólica só é possível, nos termos de 

Thompson, a partir da articulação de seu texto e do contexto no interior do qual 

houve sua a produção, veiculação e recepção. Tecnicamente, para a análise dos 

anúncios foram utilizados os conceitos da semiótica pierciana, a partir de Santaella 

(2005), por meio do qual o texto (verbal e não verbal) das peças publicitárias pode 

ser examinado.  

A interpretação das formas simbólicas, no caso desta investigação, o discurso 

publicitário global, tem como objetivo validar a hipótese, apresentada na introdução 

desta tese, de que ao consideramos que todos os objetos fazem parte dos sistemas 

lógicos da mobilidade é possível afirmar que todos os objetos carregaram, em si, o 

potencial do movimento que tornará, ou não, a vida do sujeito mais ou menos 

(i)móvel, em função de suas escolhas, estilo e projetos de vida. Neste sentido, a tese 

levantou a hipótese de que há um consumo de (i)mobilidade sendo feito quando o 

indivíduo sai em busca de objetos que, a partir de sua disponibilidade (ready-to-



 

 

306 
 

hand) e potencial  (affordance), suportem sua (i)mobilidade cotidiana, com certa 

estabilidade e menor risco. 

Para validar a hipótese, a investigação verificou se, e de que maneira, a 

cultura da mobilidade, a motilidade (como atributo dos bens) e a parceria entre os 

indivíduos e os objetos (híbridos) foram discursivamente representadas pela 

publicidade das marcas, dos produtos e dos serviços globais independentemente do 

tipo de benefício e/ou da categoria comercial do bem a ser divulgado.  

A tabela 6, a seguir, apresenta todas as marcas que tiveram suas peças 

analisadas: são nove marcas nacionais, com 13 anúncios analisados; e 22 marcas 

globais, com 27 peças analisadas. Os anúncios foram selecionados considerando sua 

veiculação em períodos de Copa do Mundo FIFA - junho/julho de 1982, junho/julho 

de 1998 e junho/julho de 2014 – e cobrem o período de três décadas no Brasil.  

 

Tabela 6: resumo das marcas de 1982, de 1998 e de 2014 analisadas pela pesquisa. 

  

 

 

MOBILIDADE FÍSICA OU 

GEOGRÁFICA 

 

 

 

MOBILIDADE VIRTUAL OU 

IMAGINATIVA 

1982 Nacionais Nacionais Copa Nacionais Nacionais Copa 

Valmet (ed.720) 

 

Lubrax (ed.719) 

 

Itaú (ed.718) 

 

Embratel (ed.718) 

 
 
 
 

Globais Globais Copa Globais Globais Copa 

Sony Walkman 

(ed. 720) 

GE (ed.722)  

 

Gillette 

PACHECO 

(ed.721) Rodhia 

(ed.723) 

 

Pierre Cardin (ed. 

718 e 723) 

Facom (ed. 720)  

Sharp (ed.723) 

Mitsubishi (ed.718)  

Adidas (ed. 719) 

 

1998 Nacionais Nacionais Copa Nacionais Nacionais Copa 

Correios (ed. 

1550) 

 

Varig (Guia da 

Copa) 

 

Bradesco 

(ed.1550) 

 

Itaú (Guia da Copa) 

 

 Globais Globais Copa Globais Globais Copa 

Ford (Guia da 

Copa) 

Volvo (ed.1550) 

 

Volkswagen (Guia 

da Copa) 

Mizuno (Guia da 

Copa) 

IBM (ed. 1550) 

Nokia (ed.1550) 

Starmedia (Guia da 

Copa) 

Motorola (Guia da 

Copa) 

2014 
 
 

Nacionais Nacionais Copa Nacionais Nacionais Copa 

Correiros 

(ed.2381) 

Havaianas 

(ed.2377) 

Ponto Frio 

(ed.2381) 

Itaú (ed.2379 e 2382) 
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Globais Globais Copa Globais Globais Copa 

Volkswagen 

(ed.2377 e 2378) 

Mitsubishi 

(ed.2382) 

 

Mobil (ed.2380) 

Hyundai (ed.2379) 

TIM (ed.2379) 

Brasilpost 

(ed.2378) 

 

Samsung (ed.2378) 

IBM (ed.2378) 

 

 

5.1. Mobilidade física ou geográfica: corporeal travel e o movimento dos objetos 

 

 A mobilidade física ou geográfica comporta as práticas do deslocamento, 

especialmente, do corpo e dos objetos. Neste sentido, nesta categoria temos dois 

tipos de mobilidade, das cinco propostas por Urry (2007), já citadas nesta tese: 

corporeal travel e movement of objetcs.  

Com relação aos objetos, também classificados por Urry (Ibidem), é possível 

afirmar que, sob certo aspecto, todos os tipos podem ser relacionados a esta 

categoria de mobilidade: dos ‘fixos’, como os trilhos do metrô; aos 

‘temporariamente estacionados’, como um trem em uma estação; assim como os 

‘portáteis’, como um livro, especialmente aqueles que também são ‘entrelaçados ao 

corpo’ ou ‘protéticos’, e que se deslocam juntos aos corpos. Há ainda aqueles que 

são ‘constitutivos’ dos sistemas de mobilidade, como um contêiner de mercadorias, 

ou que fazem parte de um ‘código’ destes sistemas, como um mapa das linhas do 

Metrô.  

Para a investigação aqui empreendida foram selecionadas marcas que 

possuem produtos ou serviços que podem ser considerados ‘entrelaçados ao corpo’, 

‘temporariamente estacionados’ ou ainda ‘constitutivos’ dos sistemas de mobilidade, 

além daqueles que estão diretamente relacionados ao movimento dos objetos. A 

seleção seguiu os critérios já relacionados no capítulo 1, sobre os protocolos 

metodológicos.  

Das 11 marcas selecionadas nesta categoria, cinco são de montadoras de 

automóveis – Ford, Hyundai, Mitsubishi, Volkswagen e Volvo - e tiveram seis peças 

analisadas veiculadas nos períodos de 1998 e de 2014. A única a ter sido selecionada 
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nos dois períodos foi a VW. Para colaborar na interpretação do discurso foi incluído 

neste grupo o anúncio do Monza, citado no capítulo 3 (figura 42, p.145), de 1982. 

Relacionadas ao movimento dos objetos foram, também, analisadas cinco 

marcas: a GE e a Rhodia, com peças de 1982, e a Mizuno, de 1998. As outras duas 

peças possuem um apelo mais promocional, como o anúncio da Gillette, de 1982, e 

o da Mobil, de 2014. Mais uma vez, aqui, para corroborar com a interpretação, as 

peças de marcas nacionais, como Havaianas, Itaú e os Correios, foram utilizadas.  

A marca que falta para completar as 11 analisadas é a Sony, com seu 

Walkman. Por duas vezes já comentada nesta tese, a peça em questão foi 

considerada com ‘hors concours’, se assim podemos falar, por ter sido a primeira 

‘mobile machine’, como mencionado, e ter, com isso, inaugurado uma nova relação 

de uso e de consumo, assim como de ready-to-handness e de affordances, entre o 

ambiente, os indivíduos e os objetos. Pelo própria importância na história dos 

estudos sobre mobilidades, o Walkman servirá como um objeto parâmetro da 

interpretação de discurso que se segue.  

 

 

5.1.1. Corporeal travel 

  

 Em 1982, a GM/Chevrolet lançou no Brasil, o primeiro carro global da 

companhia: o Monza. No anúncio de página dupla veiculado na revista Veja, de 16 

de junho de 1982 (Figura 24, p.99), o carro é apresentado como “uma nova relação 

entre o homem e a máquina”. Todo o discurso, verbal e não verbal da peça, destaca 

a tecnologia envolvida no aperfeiçoamento da máquina para melhor atender o 

homem. A noção de híbrido se faz presente desde o título até a imagem no centro do 

anúncio: um desenho técnico que mostra as medidas, vetores, posições e arranjos, 

milimetricamente calculados, entre o homem e a máquina.  

O fazer publicitário mudou muito entre 1982 e 2014, como foi possível 

verificar nesta investigação. Uma das características mais visualmente perceptíveis 

desta mudança na propaganda em mídia impressa, como a revista Veja, foi o peso do 

texto no layout. Como é possível perceber nesta peça do Monza, entre outras 
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analisadas, grande parte do layout do anúncio é dedicada ao texto e não a imagem. 

No caso específico da peça em questão, ainda havia uma série de novidades técnicas 

e tecnológicas que precisavam ser explicadas aos consumidores. Esse mesmo 

modelo de explicar as características do produto e não só apresentá-las foi também 

utilizado na peça do Walkman. Ambos os anúncios têm o texto dividido em sessões 

(“tamanho”, “portabilidade”, “conceito de escutar música” e “amplificação do som”, 

no caso do Walkman; e “espaço/conforto”, “motor/economia”, 

“estabilidade/segurança”, entre outras, no caso do Monza) que explicam as 

novidades no desenvolvimento daqueles produtos tão modernos e tão cheios de 

novas tecnologias.  Uma propaganda mais informativa, neste caso, fazia todo o 

sentido. 

O discurso que exalta a técnica e a parceria entre o ‘homem e a máquina’ não 

mudou entre 1982 e 2014, assim como o layout, que se manteve praticamente o 

mesmo. De todos os anúncios analisados nos três períodos propostos pela pesquisa, 

somente 31 marcas e 40 anúncios foram selecionados para a tese. Um dos anúncios 

que ficou de fora desta seleção foi o da Ford, para o Ford Del Rey (Figura ), de 

1982, que é, aqui, apresentado, a título de exemplo para a questão do layout.  

 

 

 

Figura 97: Anúncio de página dupla veiculado na revista Veja, edição 718, de 09/06/1982, p.118-119.  

Fonte: Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx . Acessado em: 20/01/2015. 

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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Como é possível constatar, os anúncios de carro têm o mesmo desenho de 

‘moldura’: uma imagem no meio com uma borda, normalmente mais larga na parte 

inferior da página, aonde o texto é posicionado. No caso do anúncio do Ford Del 

Rey, a margem mais larga está à esquerda da foto, mas o desenho da ‘moldura’ não 

muda. E para não passar em branco, chamo a atenção para o título: “Ford Del Rey, 

mais do que um carro é uma extensão de sua personalidade” que reafirma a ideia do 

hibridismo entre o homem e a máquina, como vimos.  

 Em 1998, o discurso da cultura da mobilidade apareceu mais nos anúncios, 

tanto nas imagens dos carros em movimento quanto nos textos, com a tecnologia a 

serviço da velocidade. O mundo fluido, da circulação, característico da sociedade 

em rede e de riscos, era mostrado como um pano de fundo da argumentação. A 

velocidade proporcionada pela técnica era vendida – o anúncio da Volvo fala em 

‘pressa’, por exemplo – mas, com segurança. O anúncio da Ford Escort ressaltava, 

no título, o valor da mobilidade enquanto capital e afirmava ser o carro mais 

precioso que uma casa, exatamente por possuir potencial de mobilidade.  

Diferentemente de 1998, em 2014 a motilidade que os carros oferecem para 

o/a usuário/a ultrapassa a barreira do físico e torna-se, também, virtual. Entre tantas 

tecnologias presentes nos automóveis, o acesso à internet pelo bluetooth é uma 

delas, como é oferecido pelo Voyage da VW. Segundo Appadurai (1986, cap.1, 

tradução nossa), os objetos têm uma vida social que é marcada pela sua trajetória e 

história cultural. O valor como commodity reside em sua potencialidade como algo 

trocável e esta valorização passa, necessariamente, por regimes de valor que são 

intrinsecamente culturais. Com a mobilidade urbana e o trânsito cada vez piores nas 

grandes cidades, especialmente no Brasil onde não há uma rede ônibus/metrô/trem 

que facilite a circulação dos moradores/trabalhadores da cidade, na sociedade móvel, 

em rede e de riscos, a cultura da mobilidade se impõe e a organização da vida à 

distância, inclusive durante o deslocamento, se faz necessária.  

A vida móvel, de acordo com Urry (2007; ELLIOT e URRY, 2010, tradução 

nossa), pressupõe novos arranjos e combinações espaço-temporais do indivíduo e, 

por esta razão, demanda objetos que auxiliem o indivíduo na organização da vida à 



 

 

311 
 

distância que, em grande parte, é operada em modos de presença e de ausência que 

são (re)configurados enquanto em movimento. Um dos objetos que melhor 

representa esta nova condição de vida é o aparelho celular que traz em seu chip 

todas as informações pessoais e personalizadas do indivíduo (URRY, Ibidem). Ao 

possibilitar o acesso facilitado à internet, à agenda, aos contatos, enfim, ao mundo 

virtual, por meio do celular do/a motorista, o automóvel torna-se parte da vida handy 

do indivíduo. Neste sentido, cada dia mais o carro “é a extensão do homem” e, 

enquanto objeto, ganha novas potencialidades ao longo destes 32 anos, alterando, 

inclusive, seu valor como commodity. Hibridiza-se, como objeto, e fortalece, com 

isso, a noção de híbrido (indivíduo+objeto).  

Desta forma, em 2014, a publicidade encampou em seu discurso as novas 

potencialidades de movimento relacionadas ao carro. No clipping das imagens dos 

anúncios de carro analisados (Figura 98, abaixo) tem-se um resumo visual deste 

deslocamento discursivo da mobilidade para a motilidade.  
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Figura 98 
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 5.1.2.  O movimento dos objetos 

 

 De acordo com LOPEZ e MOTA (2008), na década de 1980, no Brasil, o 

termo globalização ainda não era empregado com o mesmo sentido que é utilizado 

hoje em dia, mas, na prática já existia no país a partir da entrada de empresas 

multinacionais no mercado nacional. Como exposto no capítulo 2, uma das portas de 

entrada de empresas estrangeiras no país era por meio da abertura de fábricas que 

produziam os bens de consumo duráveis (automóveis e eletrodomésticos).  Segundo 

Visentini (2013), essa teria sido uma das atividades do tripé econômico que suportou 

o desenvolvimento do período do milagre econômico, na década de 1970, em 

conjunto com o investimento do capital privado nacional na produção de insumos 

(autopeças) e bens de consumo popular; e do aporte financeiro do governo na 

infraestrutura, na energia e nas indústrias de bens de capital (aço, máquinas e 

ferramentas).  

 O anúncio da GE é sobre a fábrica de ferros elétricos inaugurada em São José 

dos Campos que seria, segundo o texto, a maior do mundo. O movimento dos 

objetos, portanto, a mobilidade, é expressa no texto pela afirmação de que uma 

pessoa na Ásia limpa sua casa usando uma enceradeira fabricada pela GE no Brasil. 

Apesar de não usar o termo ‘global’ no texto, a GE assumiu em seu discurso a 

circulação das mercadorias e a trocas comerciais entre os mercados em uma esfera 

global.  

A título de comparação (Figura 99, a seguir), um dos anúncios selecionados 

em 2014 foi o das Havaianas. Case de sucesso em reposicionamento de marca
153

, as 

Havaianas estão no mercado desde a década de 1960. A partir de 1994, a marca 

lançou novos modelos da sandália e, aproveitando o avanço do país com a 

estabilização da moeda e da economia, iniciou sua trajetória para o mercado 

internacional. Hoje, as Havaianas são uma marca global de origem brasileira bem 

                                            
153

 “Em 1994, a empresa iniciou o processo de reposicionamento das Havaianas: o objetivo era 

transformar o conceito da marca de funcional e popular para um conceito de marca fashion (acessório 

de moda). Ou seja, um típico caso de reposicionamento de oportunidade, em busca de mercados mais 

sofisticados”. Disponível em: http://acervo-digital.espm.br/revista_da_espm/2003/set-

out/MARCAS70A82.PDFV . Acessado em: 20/01/2015.  

http://acervo-digital.espm.br/revista_da_espm/2003/set-out/MARCAS70A82.PDFV
http://acervo-digital.espm.br/revista_da_espm/2003/set-out/MARCAS70A82.PDFV
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sucedida internacionalmente. Neste sentido, entre 1982 e 2014, houve a equalização 

entre o ‘lá fora’ e o ‘aqui’, como (somente) sugerido no título da peça da GE. 

 

 

  

 

 As outras quatro marcas relacionadas à mobilidade física ou geográfica são a 

Gillette (1982), a Mobil (2014), a Mizuno (1998) e a Rhodia (1982), e todas 

utilizaram a temática da Copa do Mundo FIFA como abordagem criativa. Das 

quatro peças citadas, a da Mizuno (Figura 100, abaixo) é a que fez referência mais 

direta ao movimento, quando citou em seu texto a questão do conforto, da proteção 

e, principalmente, da liberdade de movimento como atributos intrínsecos ao seu 

produto - uma chuteira – e ainda ressalta a noção de híbrido na assinatura do 

anúncio: “o encaixe perfeito”.  

  

 

 
Figura 100 

Figura 99 
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   Com relação a esta questão da potência e do empoderamento do objeto, um 

link interessante para ser feito entre os produtos relacionados à corporeal travel, no 

caso dos automóveis, e o movimento dos objetos é a comunicação publicitária dos 

Correios. Intrinsecamente relacionado à circulação física ou geográfica dos objetos, 

os Correios fizeram um anúncio, em 1998, que divulgava o serviço de SEDEX para 

entrega de presentes no Dia dos Namorados, especialmente, entre aqueles que 

estavam longe um do outro. A velocidade do envio e a segurança da entrega eram 

dadas como garantia do serviço. Como foi exposto na análise feita, a própria ideia de 

serviço expresso de entrega já deixava clara a presença da cultura da mobilidade no 

discurso da peça. 

Ao longo dos 16 anos que separam 1998 e 2014, houve um incremento no 

desenvolvimento tecnológico, em especial, nos sistemas comunicacionais. Como 

tratado no capítulo 2, em 1998, no Brasil, a internet estava começando e sua rede 

técnica era ainda muito instável, limitando o seu uso. Em 2014, a despeito dos 

índices de desigualdade no uso da internet no país
154

, o Brasil tem a possibilidade de 

fechar o ano como o 4º. país com mais acessos à internet
155

 no mundo, atrás somente 

da China (1º.lugar), Estados Unidos (2º.lugar) e India (3º.lugar).  

Na intenção de continuar estabelecendo uma conexão entre as pessoas, mas, 

entendendo que as trocas de mensagens são, em grande parte, atualmente, feitas 

digitalmente, em 2014 os Correios focaram sua atenção no mercado B2B. Conforme 

já foi analisado, a peça de página dupla dos Correios divulga o portfólio de serviços 

da empresa na área de comunicação e de marketing. Ao enfatizar em seu discurso 

menos o movimento dos objetos e mais a mobilidade da informação, o discurso dos 

Correios minimizou o movimento real das coisas e maximizou o movimento virtual 

e imaginativo da comunicação. Isto é, assim como no discurso verificado na 

comunicação publicitária dos automóveis, a despeito da mobilidade física atribuída 

                                            
154

 “A desigualdade social, infelizmente, também tem vez no mundo digital: entre os 10% mais 

pobres, apenas 0,6% tem acesso à Internet; entre os 10% mais ricos esse número é de 56,3%. 

Somente 13,3% dos negros usam a Internet, mais de duas vezes menos que os de raça branca 

(28,3%). Os índices de acesso à Internet das Regiões Sul (25,6%) e Sudeste (26,6%) contrastam com 

os das Regiões Norte (12%) e Nordeste (11,9%)”. Disponível em: http://tobeguarany.com/internet-

no-brasil/. Acessado em: 22/01/2015.  
155

Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/11/141124_brasil_internet_pai . 

Acessado em: 22/01/2015. 

http://tobeguarany.com/internet-no-brasil/
http://tobeguarany.com/internet-no-brasil/
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/11/141124_brasil_internet_pai
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naturalmente ao objeto, os Correios também migraram seu discurso da técnica e dos 

sistemas para o estilo e projetos de vida do indivíduo (no caso, aqui, uma pessoa 

jurídica), quando oferece para seu público a circulação pela comunicação e não só a 

circulação pela logística dos objetos (figura 101, a seguir). 

   

   

 

  

Uma das premissas desta tese é aquela que considera a publicidade como uma 

atividade que, mesmo que primariamente comercial, pode ser encarada como um 

bem cultural, como uma forma simbólica, nos termos de THOMPSON (2000), que 

expressa em seu discurso a cultura na qual se insere. Neste sentido, a utilização da 

mesma estratégia discursiva e, em última instância, comercial e de vendas, entre 

empresas globais (montadoras de automóveis) e locais (Correios) é mais um indício 

do alinhamento cultural e, no caso, também mercadológico, entre o Brasil e o mundo 

ocorrido ao longo dos 32 anos que separam os períodos investigados.  

 Para finalizar, não obstante a qualidade promocional e, portanto, 

incentivadora do movimento dos objetos, as peças da Gillette, de 1982 e da Mobil, 

de 2014, não possuem em seu discurso a cultura da mobilidade de forma tão 

evidente quanto os outros anúncios selecionados. Como uma característica comum 

às duas peças, é possível indicar a escolha por prestigiar a seleção brasileira e/ou o 

Brasil em seu discurso, mesmo sendo ambas, marcas globais: a belga Gillette, pelo 

Pacheco, personagem que representava a torcida brasileira e que seguiu com a 

Figura 101 
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seleção para a Espanha, em 1982; e a americana Mobil, pelo tipo de promoção que 

organizou na época da Copa do Mundo FIFA, no Brasil (Figura 102, abaixo). 

 

 

 

  

E, ainda, é importante comentar que apesar de o Brasil ter perdido as três Copas do 

Mundo FIFA, em 1982, em 1998 e 2014, só duas marcas, uma global e outra 

nacional, em 1982 e 2014, veicularam anúncios que lamentavam a derrota e que 

tentavam elevar a moral dos jogadores e dos torcedores. Na peça da Rhodia, de 

1982, assim como na do Itaú, de 2014 (Figura 103, a seguir), os torcedores e as 

bandeiras foram visualmente o destaque do anúncio. O discurso de ambas as peças 

valorizam o ‘esforço’; mas, na da Rhodia, o esforço faz referência aos jogadores e 

na peça do Itaú a ênfase é no torcedor, em função da campanha que convocava o 

apoio da torcida
156

.  Como já mencionado, a cultura da mobilidade está presente na 

campanha do Itaú, não só pelo objeto (serviço do banco), mas também, pelos meios 

em que as peças foram veiculadas e pela participação do público via redes sociais.   

 

                                            
156

 Ver a análise da campanha #issomudaojogo na página 263, capítulo 4. 

Figura 102 
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5.2. Mobilidade virtual ou imaginativa: imaginative travel, virtual travel e 

communicative travel 

 

De acordo com Hobsbawm (1995), em conjunto com a revolução 

tecnológica e com a divisão internacional do trabalho, a prática do offshore foi uma 

das atividades que fizeram parte da reestruturação do capitalismo nos moldes 

globais. Neste sentido, durante as décadas da Era de Ouro (1960 e 1970), houve a 

emergência de uma economia transnacional que ultrapassava os limites sociais, 

políticos e econômicos do Estado-Nação.  

Desde 1967, no Brasil, mais especificamente próximo a Manaus, havia uma 

Zona Franca de produção e comercialização de bens, principalmente 

eletroeletrônicos, que, segundo Hobsbawm (Ibidem), foi um dos primeiros locais da 

prática de offshore do mundo. Empresas globais da época, tais como Sanyo, Sony, 

Sharp, Telefunken, Philips, Mitsubishi, Basf, entre outras, com produtos 

relacionados à mobilidade virtual ou imaginativa, instalaram plantas no local e, em 

1982, fabricavam TVs, videocassetes, fitas K7, fitas VHS, Walkmans que eram 

parte vendida para o mercado externo e parte distribuída no país.  

A instalação de uma Zona Franca em Manaus ou “no meio da Floresta 

Amazônica”, nos termos de Hobsbawm (1995), fazia parte de uma estratégia de 

nacional desenvolvimentismo do governo militar que, segundo Singer (2014), soube 

 

Figura 103 
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aproveitar as oportunidades criadas pelo crescente mercado global sem perder o 

controle do desenvolvimento industrial interno. 

Como mencionado capítulos 1 e 2, uma das áreas em que o governo militar 

investiu foi a de Telecomunicações. A partir da criação da EMBRATEL, em 1965, o 

foco no desenvolvimento tecnológico incluiu toda a cadeia de produção, transmissão 

e recepção de dados e imagens: desde a ampliação do mercado e da construção de 

uma referência de nacionalidade com a instalação de redes de micro ondas ligando o 

país; passando pelo desenvolvimento local de fibras óticas e de computadores e 

também de sistemas de circulação de valores, como o sistema bancário; até 

transmissões via satélite em rede com outras emissoras/transmissoras globais, como 

vimos no anúncio da EMBRATEL, já analisado. Nos termos de Urry (2007, p.54), o 

governo brasileiro teria investido em uma série de objetos ‘fixos’ que fazem parte 

dos sistemas de mobilidade por sua imobilidade, visto que dão suporte para que todo 

o resto circule.  

Para interpretar o discurso publicitário global de empresas associadas à 

segunda categoria temática de recorte, a mobilidade virtual ou imaginativa, foram 

selecionadas marcas que possuem produtos ou serviços que podem ser considerados 

‘protéticos’, ou ‘constitutivos’ dos sistemas de mobilidade ou, ainda, aqueles que 

são como um ‘código’ destes sistemas. Deste grupo de marcas, a Mitsubishi e a 

Sharp são relacionadas à imaginative travel; quatro marcas anunciaram objetos que 

são constitutivos dos sistemas de mobilidade e estão relacionadas à mobilidade 

virtual (virtual travel), como a Facom, IBM, a Starmedia e a Brasil Post.  Ainda 

fazem parte deste grupo, três marcas com objetos protéticos e relacionados à 

mobilidade comunicacional (communicative travel): Motorola, Nokia e Samsung.  A 

única a ter sido selecionada com duas peças foi a IBM.  

As duas marcas que faltam para completar as 12 analisadas são a Adidas e a 

Pierre Cardin, do setor esportivo e de moda, respectivamente. Como vimos, em 

1982 a Adidas era a partner global da FIFA e em seu anúncio exaltou esta parceria a 

partir da visualização que seu produto teria através da transmissão televisiva global 

(e ao vivo) da Copa do Mundo FIFA, na Espanha. E a Pierre Cardin é a marca ‘hors 

concour’ desta categoria, como a Sony foi na categoria anterior. O apelo sinestésico 
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do discurso da marca nos dois anúncios impressos veiculados em 1982 serviu como 

uma amostra da maneira como as marcas globais já estavam trabalhando com a 

cultura da mobilidade e com a globalização em seus discursos, indiferentemente do 

tipo de objeto ou de mobilidade à qual a marca estava relacionada.  

Da mesma maneira como foi feito no item anterior, para colaborar com a 

interpretação do discurso das marcas selecionadas, peças de empresas nacionais 

foram também utilizadas, tais como Ponto Frio, EMBRATEL, Itaú, por exemplo.  

 

 

5.2.1. Mobilidade imaginativa 

 

 

Como mencionado no capítulo 1 desta tese, a imaginative travel diz respeito 

à circulação de imagens de lugares, de pessoas, de produtos e de marcas que são 

disseminadas pelas mídias impressas, eletrônicas e, mais recentemente, digitais, em 

um escopo mais globalizado.  

Segundo Urry (2007), quando foi lançada, na segunda metade do século XX, 

a televisão, em conjunto com o rádio, foi um dos primeiros aparelhos que, a partir de 

suas imagens, trazia o mundo global para o ‘mundo local’ e caseiro de cada 

indivíduo e/ou família (Idem, p.170, tradução nossa).  De acordo com Thompson 

(2002), a TV produzia algo como uma ‘aldeia global’ ao desfazer, a partir de suas 

imagens, as noções do público e do privado e do que estava perto e do que estava 

longe. Um dos exemplos citados por Urry (2007), e que particularmente interessa a 

esta investigação, são os eventos transmitidos os vivo que, sob certo aspecto, 

permitem que a audiência esteja em dois lugares ao mesmo tempo: como assistir, de 

casa, a Copa do Mundo, mas como se estivesse lá, no estádio. Especialmente a partir 

dos anos de 1990, segundo Urry (Ibidem, tradução nossa), as imagens transmitidas 

pela TV tornaram-se centrais para uma iconografia da globalidade e ofereceram aos 

‘cidadãos globais’ a capacidade de viajarem e de consumirem o mundo per si.  

Como afirmou o autor, um dos apelos da TV é permitir que a audiência 

assista aos eventos globais ‘como se estivesse lá’. Como os períodos investigados 
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foram períodos de Copa do Mundo, parte dos anunciantes da revista Veja eram de 

marcas que promoviam produtos como televisores, videocassetes e fitas de VHS (em 

1982 e em 1998), além de aparelho de TV de alta definição, de DVD e de Blu-Ray 

(em 2014), todos relacionados à transmissão, recepção e guarda das imagens 

disseminadas pela TV. 

Em 1982, no Brasil, por meio das transmissões via satélite da EMBRATEL e 

da emissora de TV Rede Globo, os torcedores estariam aptos a ver, ao vivo, a Copa 

do Mundo, na Espanha. Mas a questão técnica não estava somente na transmissão, 

mas também foi ressaltada na ‘ponta’ da recepção. As marcas anunciantes 

selecionadas com peças veiculadas em 1982 e apresentadas no decorrer da tese, 

como a Telefunken e a Sanyo, exaltaram em seus discursos exatamente o caráter 

técnico dos televisores que permitiriam que os consumidores assistissem à Geração 

de Ouro do futebol brasileiro, confortavelmente, da poltrona de sua sala de estar. Ao 

longo do tempo, esta ideia do ‘assista em casa como se estivesse no estádio’ não só 

se manteve como foi ampliada pelo desenvolvimento técnico na transmissão e na 

recepção das imagens. Em 2014, a Ponto Frio anunciou o aparelho LG HDTV 4K 

cujo um dos principais features é a tela 3D em alta definição. Mesmo a Adidas, em 

1982, destacou em seu discurso a força global das imagens da Copa que seriam 

transmitidas para todo o mundo e fez um paralelo com a boa qualidade de seus 

produtos comercializados (também) globalmente. 

  A única marca selecionada que destoa do discurso técnico é a Mitsubishi. 

Como vimos, sua peça de 1982 não deu destaque à mobilidade imaginativa e 

globalizada das imagens da Copa ou ao caráter tecnológico dos aparelhos. Seu 

discurso tinha como argumento a imobilidade daqueles jogadores que não foram 

selecionados para a seleção e que, portanto, iriam assistir à Copa do Mundo no 

Brasil, assim como todos os torcedores que também não iriam à Espanha.  

Como já mencionado, na publicidade, a mobilidade é encarada como um 

valor positivo: ser móvel é ter o poder de crescer e de evoluir. É possuir a 

capacidade de ultrapassar os limites do tempo e do espaço e viver a vida com mais 

intensidade e sucesso. Em contrapartida, imobilidade significa perder oportunidades 

e ficar desatualizado em um mundo onde as novidades surgem, circulam e 
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desaparecem muito rápido, dando lugar a outras que surgem, circulam e 

desaparecem, e assim por diante. Imobilidade, neste sentido, se posiciona como um 

‘atraso de vida’ e não uma ‘opção de vida’, como afirmam Kaufmann e Montulet 

(2008) e suas novas tipologias de mobilidade.  

O anúncio do videocassete da Sharp (Figura 104, abaixo), de 1982, na 

vanguarda do que seria o discurso pelo potencial e pela motilidade, desconstrói a 

ideia de imobilidade pelo lado negativo e exalta a imagem guardada, aquela que, a 

princípio não circula, mas tem a potência de deflagrar a memória. Segundo De 

Botton (2007 apud URRY, 2007, p.169, tradução nossa)
157

, as memórias também 

são um meio de viajar e circular imaginativamente através de fotos, guias, textos, 

cartões postais, filmes, entre outros. No texto da peça da Sharp, a imagem guardada 

significa a “vida em permanência” que, sempre que acionada, dá vida aos mitos e os 

mantêm vivos na lembrança “das novas gerações”.  

 

  

 

 

No clipping das imagens dos anúncios (Figura 105, abaixo) é possível 

verificar como o discurso sobre a tecnologia e o consumo de imagens, via TV, se 

manteve durante os 32 anos que separam os períodos da investigação. No entanto, 

mais uma vez, aqui, é importante salientar que a publicidade sofreu alterações 

durante as últimas três décadas e, na mídia impressa, o texto cedeu lugar à imagem 

no layout. De qualquer forma, este protagonismo da imagem também tem a ver com 

a revolução técnica citada por Hobsbawm (1995) e reproduzida no começo deste 
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 DE BOTTON, Andre. The art of travel. New York: Pantheon Books, 2002 apud URRY, 2007. 

Figura 104 
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item, que ainda ficou mais preponderante com o desenvolvimento da tecnologia 

digital, como veremos nos próximos itens sobre as mobilidades virtual e 

comunicativa.  

  

 

 

 

 5.2.2. Mobilidade virtual 

 

 O movimento virtual é realizado em tempo real, por meio de tecnologias 

como a internet, que possibilitam que o indivíduo circule ultrapassando distâncias 

geográficas e sociais. Como já comentado, de clique em clique, ou de link em link, o 

usuário segue ‘viajando’ sem fronteiras, sem visto, sem burocracia e sem problemas 

com as línguas estrangeiras sem, realmente, sair do lugar. Sobre este aspecto, Figura 105 

Figura 105 
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prontamente já é possível afirmar que se trata de uma mobilidade pela potência, isto 

é, motilidade, e não pelo deslocamento real do corpo.  De uma forma geral, os 

objetos relacionados a este tipo potencial de movimento fazem parte do que Urry 

(2007) denomina como ‘constitutivos’ dos sistemas de mobilidade, tais como o 

próprio serviço de internet e o desenvolvimento de softwares que fazem possível a 

conexão e, consequentemente, a circulação.    

 Dos três períodos selecionados, só em 1982 não havia ainda internet 

disponível. Em 1998, no Brasil, a oferta era limitada em função das redes analógicas 

de transmissão de dados, mas, nas grandes capitais, o serviço já era comercializado 

pelas operadoras de telefonia fixa. Contudo, mesmo sem a internet como hoje a 

conhecemos, o anúncio do Itaú Estratégia Global, braço tecnológico do banco hoje 

conhecido como Itautec, já divulgava o serviço ‘em rede’ do banco a partir da 

conexão dos computadores que permitiam que o cliente pudesse administrar sua 

conta à distância.  

O texto do anúncio do Itaú coloca em evidência a noção de ‘mundo’ a partir 

da ideia de que a tecnologia diminui as distâncias e traz o ‘mundo’ para mais perto 

do cliente; ou, como no caso da peça em questão, o cliente é que se aproxima ‘do 

mundo dos computadores’ (leia-se, tecnologia) ao abrir uma conta no banco.   A 

mesma ideia de ‘conectar o mundo e o cliente’ do discurso do Itaú está presente na 

peça da Facom, subsidiária da japonesa Fujitsu no Brasil. A diferença entre o 

discurso das duas peças que, aqui, é possível destacar, diz respeito, exatamente, à 

ideia de ‘mundo’. Visualmente, está claro que o Itaú destaca o Brasil como ‘mundo’, 

ideia que é complementada pelo texto ao explicar que o cliente poderia circular ou 

viajar pelo Brasil e, ao mesmo tempo, enquanto viaja, também poderia movimentar 

sua conta corrente rapidamente e sem problemas.  

Já a Facom, uma marca global, confere outro significado à ideia de ‘mundo’, 

a começar pela condição temporal: o ‘mundo’ é o ‘mundo do amanhã’, representa o 

futuro que já chegou a outros países, via sistemas da Fujitsu, e teria chegado 

também ao Brasil pela Facom. A ideia de mundo, neste caso, é a do mundo global, 

conectado, com computadores da “4ª geração” e sistemas que são compatíveis com 

“softwares internacionais”. Esta diferença entre o global e o local reflete o contexto 
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sócio-histórico do Brasil, em 1982: um momento de ‘olhar para dentro’ e 

(re)construir a nação após duas décadas de ditadura militar. E o discurso da 

propaganda, como forma simbólica, reflete este momento.  

De qualquer forma, o desenvolvimento tecnológico do Brasil é evidenciado 

no anúncio do Itaú e pelo próprio tipo de mobilidade, pela potência, é possível 

reconhecer, desde 1982, a presença no discurso da noção de híbrido. Como foi 

possível verificar, esta noção veio se fortalecendo ao longo das três décadas da 

investigação e, em 1998, já fazia parte da experiência cotidiana dos indivíduos, 

como descrito nos anúncios da IBM e da Starmedia que tratam, exatamente, do uso 

cotidiano da rede de computadores ou para fazer negócios ou para se informar, 

respectivamente.  

Como visto no item 2.3.desta tese, a Copa do Mundo da França, em 1998, foi 

a primeira Copa que teve cobertura digital. Grandes conglomerados de notícias e de 

entretenimento, como o UOL, a Globo e a Editora Abril, disponibilizaram hotsites 

na internet com notícias ‘minuto a minuto’ sobre o torneio. A Starmedia, que se 

autodenominava como a “comunidade número 1 da internet no Brasil”, 

disponibilizou gratuitamente um site não só com notícias sobre os jogos e as 

seleções, mas também com promoções e brincadeiras das quais o usuário participava 

em uma pista do que seria, alguns anos depois, a produção de conteúdo pelo próprio 

usuário, como no caso da peça da Brasil Post, de 2014, também selecionada.  

No entanto, é curioso notar que mesmo se tratando de motilidade no 

discurso, em 1982 o destaque ainda era nos sistemas e não no indivíduo. Em 1998, a 

peça da IBM já indica uma abordagem mais pelo usuário (a noiva que aparece na 

foto). Mesmo assim, como a peça é de uma empresa desenvolvedora de sistemas de 

tecnologia para o mercado B2B, a abordagem é mais pelo o que o sistema pode fazer 

pelo comerciante e, a reboque, o comerciante pelo seu cliente, do que pelo o que o 

cliente/usuário faz com o sistema a partir de seus projetos e estilo de vida (mesmo 

que esta ideia já esteja presente quando a noiva troca seu destino de lua de mel).  

Diferentemente dos períodos anteriores, em 2014 o discurso da cultura da 

mobilidade não é mais expresso com foco nos sistemas e, sim, no indivíduo. Mesmo 

na peça da IBM que, mais uma vez, divulga um de seus sistemas, no caso, a nova 
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tecnologia da análise do que a empresa denomina de “sentimento social”, o foco do 

discurso são as postagens que milhões de brasileiros fizeram nas redes sociais 

durante as partidas da Copa do Mundo, via dispositivos móveis, sobre o desempenho 

dos jogadores e que a IBM por meio de seus sistemas teve a capacidade de ler e 

interpretar. Neste sentido, o potencial de movimento é ampliado pela mobilidade do 

próprio meio que coloca ainda mais o indivíduo no centro do movimento, 

estreitando mais fortemente a relação dos indivíduos com os objetos, com os meios e 

com as variadas condições espaço-temporais de interação e de mobilidade. Desta 

forma, é possível reconhecer no discurso de ambas as peças – IBM e Brasil Post - as 

variadas e diferentes relações de acoplagem entre indivíduos e objetos, e entre os 

híbridos e sistemas, que são ou foram criadas e, por sua vez, também criam, novas 

(re)configurações que potencializam ainda mais a velocidade da técnica e a fluidez 

do cenário.  

No clipping das imagens dos anúncios analisados (Figura 106, abaixo) tem-

se um resumo visual de como durante três décadas o discurso migrou dos sistemas 

para as pessoas que, inclusive, começam a aparecer nas fotos. Como mencionado no 

começo deste item, a noção de híbrido e do empoderamento que os objetos oferecem 

aos indivíduos vai se deslocando dos grandes sistemas de mobilidade (como as 

fibras óticas que ligam a rede do Itaú, por exemplo) para os meios miniaturizados 

que possibilitam ter a vida nas mãos (handy), como um celular. 
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 5.2.3. Mobilidade comunicacional 

 

 De acordo com Lemos (2009), comunicação é intrinsecamente mobilidade 

por deslocar signos de um ponto a outro. Ao longo das três décadas de que trata a 

pesquisa, o desenvolvimento dos sistemas de comunicação, principalmente aqueles 

relacionados à comunicação via meios digitais, alterou por completo diversos 

aspectos da vida social, econômica e política do indivíduo, como vimos no capítulo 

3. 

Especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de sistemas 

relacionados à telefonia móvel (mobile communication), esta evolução alçou o 

celular a novos limites de ready-to-handness, transformando-o em uma ferramenta 

individual de relacionamento, de trabalho, de entretenimento, de ativismo político, 

Figura 106 
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de cultura e de consumo, tudo ao mesmo tempo. Esta transformação do telefone 

celular em um poderoso meio de organização da vida à distância foi engendrada pela 

necessidade dos indivíduos de lidarem com as novas affordances que o ambiente 

contemporâneo móvel, em rede e de riscos demanda cotidianamente. Ao acumular 

tantas funções e tantas informações pessoais e personalizadas; ao permitir que o 

contato e as relações sejam mantidas mesmo em movimento (linhas fixas exigem 

localização); e, ainda, ao diminuir distâncias pelo acesso ao mundo imaginativo e 

virtual (se pode assistir TV no celular, por exemplo), o celular, para além de seu 

atributo primário de meio de comunicação pessoa a pessoa, adquire novos funções 

que o fazem o ícone da vida handy dos híbridos.  Segundo Wellman (2001, p.239 

apud URRY, 2007 p.175, tradução nossa)
158

, este padrão de certo individualismo 

conectado e em rede se encaixa perfeitamente na vida móvel e reforça o estilo de 

vida e as relações fisicamente dispersas da contemporaneidade. 

Mais uma vez aqui se faz importante evocar Appadurai (1986) para comentar 

sobre a valorização adquirida pelo objeto a partir de conteúdos culturais que afetam 

seu valor enquanto mercadoria. O caso do celular é interessante no sentido da 

diferença que o autor faz entre o valor econômico e o valor de troca. Hoje um celular 

custa muito mais barato que custava em 1998
159

, em função do número de aparelhos 

fabricados e em circulação.  No entanto, hoje em dia o celular é muito mais 

valorizado pelo seu papel na cultura da mobilidade do que há 16 anos atrás, o que 

lhe confere um alto valor como mercadoria em circulação e na vida social dos 

indivíduos. 

 Esta alteração no papel que o telefone celular hoje ocupa na vida 

contemporânea, o elevou a categoria de objeto ‘prosthetic’ (URRY, 2007) que 

funciona como uma prótese, isto é, como uma parte integrante do corpo dos 

indivíduos. Esta alteração é mostrada na publicidade das marcas globais de telefonia 

celular. Como, em 1982, não havia telefones celulares, a interpretação do discurso 
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 WELLMAN, B. Physical place and cyber place: the rise of networked individualism. 

International Journal of Urban an d Regional Research, 25: 227-52, 2001 apud URRY, 2007, p.175. 
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 Quando chegou ao Brasil, há 20 anos, os aparelhos pesavam quase um quilo, a habilitação da linha 
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foi feita a partir de peças veiculadas em 1998, tais como Nokia e Motorola, em 

2014, como a Samsung e a TIM.  

 Já é possível verificar no discurso da Nokia a ideia de hibridismo e também 

do caráter protético do celular a partir da afirmação que o Nokia 6120 viria com os 

“89% de inteligência que o homem ainda não usa”. De qualquer forma, o principal 

argumento discursivo da peça ainda estava direcionado ao aparelho que, em 1998, 

tinha sete anos no mercado brasileiro
160

. O mesmo foco no aparelho é visto no 

anúncio da Motorola que divulga a funcionalidade de VibraCall do modelo Star 

Tac. No entanto, em 2014, o discurso utilizado pela Samsung deixava bastante clara 

tanto a noção do híbrido entre a máquina e o indivíduo quanto a característica 

protética do celular, que na peça faz as vezes do coração do torcedor.  

Mas como não é possível falar dos sistemas de mobilidade sem falarmos 

também dos sistemas de imobilidade que dão suporte à circulação e ao movimento 

de pessoas, coisas, informação e imagens, a TIM, que não vende celulares, mas, sim, 

o serviço de conexão, usou uma linha argumentativa um pouco diferente para 

apresentar em seu discurso a cultura da mobilidade, a motilidade e o híbrido. A 

operadora focou seu discurso na potencialidade de movimento (social, profissional, 

educacional, econômico), ao afirmar que o mundo está ao alcance do indivíduo 

quando acessado pela rede TIM. Como vimos na análise formal do anúncio
161

, esta 

conexão com as ‘muitas oportunidades de vida’ está representada visualmente, na 

peça, pela porta azul que, ao se abrir, abre ‘o mundo sem fronteiras’ ao cliente da 

TIM. 

Por último, é interessante lembrar que o fato dos indivíduos utilizarem a 

conexão, a reversibilidade e a ubiquidade dos sistemas de comunicação, como o da 

operadora TIM, por exemplo, ou utilizarem um smartphone da Samsung para 

lidarem com diversas situações sociais no seu dia a dia, não quer dizer que, 

necessariamente, eles sejam móveis. Pelo contrário: a ubiquidade da tecnologia 

oferece potencial de (i)mobilidade, que será (ou não) transformada em real 
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historia.html . Acessado em: 26/01/2015.  
161  Ver p.268.  

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2011/07/o-primeiro-celular-da-historia.html
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movimento, a partir de uma decisão individualizada de ação. A ideia neste caso é ser 

móvel para ser fixo. 

 

  

O clipping das imagens dos anúncios interpretados (Figura 107), mostra esta 

alteração da relação do indivíduo com a tecnologia de telefonia móvel e, 

consequentemente, as alterações sofridas pelo celular no que diz respeito ao papel 

que ele ocupa, hoje, no cotidiano dos indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107 
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CONSIDERÃÇO ES FINÃIS 
 

No intervalo de 32 anos (1982-2014), período sobre o qual a investigação se 

debruça, o Brasil teve oito Presidentes da República: a começar pelo último 

governante do regime militar, um que morreu antes de assumir, outro que saiu antes 

de seu impeachment, dois que foram presidentes porque eram vice e três reeleitos, 

um sociólogo, um operário e uma mulher (a primeira a assumir o cargo), ex-

guerrilheira que lutou contra o regime do primeiro Presidente da lista.  

Também durante este período, o governo lançou sete planos econômicos e 

quatro trocas de moeda
162

. Parte destes planos foi implementada na década de 1980 

e o insucesso das medidas fez com que esses anos ficassem conhecidos, no que diz 

respeito à economia, como a “década perdida”. Mas o mesmo não se pode falar com 

relação à política: com a redemocratização houve a emergência de uma nova 

sociedade civil e o crescimento de novas instâncias de representação, como 

sindicatos e partidos
163

.  

No meio destas três décadas, nos anos 1990, o Dólar chegou a valer R$ 4 e o 

Real chegou a valer mais que o Dólar
164

. A inflação caiu de 2.477% ao ano (a mais 

alto registrada no país)
165

, em 1993, para 6,75%
166

, em 2014. De 2003 a 2009, 

aproximadamente 20 milhões de brasileiros saíram da pobreza e ascenderam à 

(nova) classe C, com incrementos na renda e no potencial e consumo (NERI, 2010; 

2012). 

A abertura do mercado brasileiro a empresas globais, em detrimento ao 

mercado fechado com foco no nacional desenvolvimentismo, em conjunto com as 

melhorias na economia e estabilização da moeda, posicionou o Brasil como um 
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importante local de investimento. Durante este período, o Brasil entrou no mapa 

global de comércio e de consumo e tornou-se um dos protagonistas das novas 

economias emergentes, os BRICS (VISENTINI, 2013). 

Foram duas Copas do Mundo de Futebol ganhas, em 1994 e 2002, fazendo 

do Brasil o único pentacampeão da história do torneio. Neste período, também, o 

Brasil sediou uma Copa do Mundo, na qual foi derrotado nas semifinais pelo inédito 

placar de 7 x 1. 

E em 1984, milhares de pessoas saíram às ruas pelas eleições diretas para 

Presidente a República
167

; em 1992, milhões de brasileiros, principalmente jovens, 

foram para as ruas pelo impeachment do Presidente Fernando Collor de Mello. Em 

2013, em um movimento que ficou conhecido como “Jornadas de Junho”, uma 

sociedade civil jovem, mas desencantada com seus representantes e sem perspectiva 

quanto ao seu projeto de vida (WERNECK VIANNA, 2014)
168

, participou de 

manifestações em todo o país em protesto pela falta de investimentos em saúde, 

educação e mobilidade urbana, entre outros temas sociais, diante de altos gastos com 

infraestrutura da Copa do Mundo FIFA 2014
169

. Conforme comentado no capítulo 4, 

alguns autores (MAIA e ROCHA, 2014; entre outros) posicionaram as Jornadas de 

Junho como um dos movimentos sociais que fizeram parte de um movimento maior, 

globalizado que, em última instância, considerando caso a caso, questionava, ou 

mesmo apontava, para uma crise e para a falência do modelo do capitalismo global.  

  Em resumo: em 30 anos, o Brasil saiu de uma situação singular - o fim do 

regime ditatorial militar - e das condições políticas, econômicas e sociais dela 

advindas, para certo alinhamento político, econômico e social global.  

 

Permeando toda esta história há, como pano de fundo, especialmente nos 

países do Primeiro Mundo ou do ‘norte rico’, o crescente desenvolvimento 

tecnológico de uma rede de sistemas complexos e interdependentes nas áreas de 

                                            
167

 Disponível em: http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-01-24/maior-movimento-popular-da-

historia-do-brasil-diretas-ja-completa-30-anos.html. Acessado em: 19/01/2015. 
168

 Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/521147-a-busca-por-reconhecimento-e-

participacao-politica-o-combustivel-das-manifestacoes-entrevista-especial-com-werneck-vianna-. 

Acessado em: 19/01/2015. 
169 

Disponível em: http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,protestos-arruinam-imagem-do-

brasil-e-preocupam-a-fifa,1045721 . Acessado em: 19/01/2015.
 

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-01-24/maior-movimento-popular-da-historia-do-brasil-diretas-ja-completa-30-anos.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-01-24/maior-movimento-popular-da-historia-do-brasil-diretas-ja-completa-30-anos.html
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/521147-a-busca-por-reconhecimento-e-participacao-politica-o-combustivel-das-manifestacoes-entrevista-especial-com-werneck-vianna-
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/521147-a-busca-por-reconhecimento-e-participacao-politica-o-combustivel-das-manifestacoes-entrevista-especial-com-werneck-vianna-
http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,protestos-arruinam-imagem-do-brasil-e-preocupam-a-fifa,1045721
http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,protestos-arruinam-imagem-do-brasil-e-preocupam-a-fifa,1045721
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comunicação e de transporte, que suportam a - cada dia mais - intensa e extensa 

circulação de pessoas, de coisas, de imagens e de informação. Conforme 

mencionado, a globalização é a outra face da emergência de uma cultura da 

mobilidade e ambas, em conjunto, elevam o movimento, a circulação e o potencial 

de deslocamento das pessoas, das coisas, das informações e de imagens à condição 

fundamental para a experiência de vida cotidiana, permanentemente on the move.  

A exacerbação das práticas da mobilidade e a globalização dos mercados 

acabam por enfraquecer as fronteiras do nacional nos seus diversos aspectos 

políticos, econômicos e sociais e, em consequência, o indivíduo surge como a 

principal instância de legitimação social em um ambiente fluido, em rede e de riscos 

(KESSELRING, 2008; BECK, 2008, entre outros).  Para organizar a vida à distância 

e em constante movimento, o indivíduo vai à busca de referências sociais e núcleos 

de estabilidade, dos quais os objetos são parte constitutiva importante, que 

sustentem sua permanente (i)mobilidade. A parceria entre o homem e a máquina, os 

híbridos (URRY, 2007), empodera o sujeito ao apoiá-lo e ao oferecer o potencial de 

movimento necessário para a realização de seus projetos e estilos de vida.  

A partir do momento em que a mobilidade é considerada menos pelos 

sistemas ou pela tecnologia dos meios e mais pelas pessoas, seus ritmos e condições 

espaço-temporais individuais, há um deslocamento no foco das análises sobre a 

cultura da mobilidade, suas novas possibilidades e experiências, assim como seus 

constrangimentos, riscos e discursos, do que seria o movimento real, mesmo que 

virtual, para o potencial de movimento, suas possibilidades de acesso, habilidades e 

de apropriação (KAUFMANN, 2002). Esta ‘migração’ do foco das análises fortalece 

a noção de que os estilos e projetos de vida, atualmente, são (re)construídos e 

vivenciados grande parte à distância, com base nesta relação entre as pessoas e os 

objetos, traduzida nos híbridos e na sua vida handy. 

Neste sentido, para além do tipo de mobilidade vivenciada – corporeal 

travel, virtual travel, imaginative travel ou communicative travel (URRY, Ibidem) – 

há os estilos e projetos de vida do indivíduo - sedentary, re-embbeded, incursive ou 

cosmopolitan (KAUFMANN e MONTULET, 2008) – que vão demandar diferentes 

usos e consumos de variados objetos que potencialmente servem à (i)mobilidade não 
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só por fazerem parte dos sistemas de mobilidade, mas, por carregarem, em si, o 

potencial do movimento que, como já mencionado, vão colocar (ou não), o sujeito 

em circulação, a princípio, com menor risco. 

Ao enfatizar a importância da cultura material (APPADURAI, 1986; 

MILLER, 2013) na vida dos híbridos, o Paradigma das Novas Mobilidades (URRY, 

2007 entre outros autores) coloca em destaque o movimento dos objetos. Causa e 

consequência da globalização, o incremento na circulação dos objetos alçou o 

consumo das marcas globais ao patamar das instâncias de representação do 

indivíduo, transformando objetos e marcas em símbolos da cultura (ORTIZ, 2003) e, 

até mesmo, de atuação política, como no caso da campanha ‘Vem pra Rua’, da Fiat, 

nas Jornadas de Junho de 2013, no Brasil.  

A despeito de seu caráter comercial, a publicidade, como atividade que 

oferece visibilidade ao consumo (ROCHA, 1985; McCRACKEN, 2003 e 2012) e 

parte integrante do movimento dos objetos, é afetada por esta propensão à 

mobilidade do sujeito contemporâneo não só tecnicamente, mas, discursivamente e 

traduz em seu texto, verbal e não verbal, a cultura da mobilidade de pelo menos três 

maneiras: pelo objeto, pelo meio e pelo próprio discurso, como foi visto nos 

capítulos 2, 3, 4 e 5. 

 

Como resultado desta tese é possível afirmar que a hipótese foi validada. Ao 

longo dos 32 anos sobre os quais a pesquisa se debruçou, a despeito das diferenças 

contextuais percebidas entre as realidades local e global, a cultura da mobilidade 

esteve presente no discurso publicitário das marcas globais veiculado no país.  

 Em um primeiro momento, em 1982, a mobilidade estava presente por meio 

dos objetos e do desenvolvimento tecnológico que proporcionava a circulação 

globalizada de pessoas, coisas, informações e imagens. Neste sentido, o foco era nos 

sistemas e os exemplos desta afirmação puderam ser vistos nas peças do Monza, da 

GE, da Facom da Sharp, e principalmente, do Walkman, mas, também, da Pierre 

Cardin que, mesmo não sendo uma marca de produtos de tecnologia, como as outras 

marcas acima citadas, resumiu muito bem em seu anúncio a ideia de movimento ao 

convocar o público leitor a entrar no seu ‘universo exclusivo’, a partir do apelo 
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visual sinestésico de seu anúncio. Ao enfatizar a técnica e os sistemas, o discurso 

publicitário, em 1982, já anunciava uma abordagem da parceria entre o homem e a 

máquina, que chamei de ‘proto híbrido’, que aponta para o empoderamento que os 

objetos proporcionam  aos indivíduos. 

Em um segundo momento, diferentemente de 1982, cujas peças sugeriam a 

mobilidade em seu discurso, mas, ainda, não a usavam como argumento de vendas, 

em 1998 a cultura da mobilidade aparecia mais claramente no discurso das marcas: 

palavras como ‘movimento’ e ‘globalização’ são citadas nos textos e se somam às 

palavras que evocam mobilidade em potência, como ‘viagem’, ‘liberdade’, ou 

expressões como ‘volta ao mundo’; ou ainda, verbos como ‘rodar’ no sentido de 

circular e ‘rolar’, no sentido de acontecer. Tal alteração no discurso é resultado do 

contexto sócio-histórico global e, principalmente, nacional. Em 1998, o Brasil já se 

encontrava em outra situação social, política e econômica diante do mercado 

globalizado e fazia mais sentido, portanto, que questões culturais da sociedade 

móvel, em rede e de riscos fossem expressas com mais frequência no discurso 

publicitário. Inclusive termos como ‘tranquilidade’ e ‘segurança’ passaram a fazer 

parte também dos argumentos discursivos nos anúncios publicitários.  

Nesta mesma época, a noção de mobilidade passa a ser utilizada como 

argumento de vendas, isto é, como um atributo do produto ou serviço que deve ser 

levado em conta pelo público-alvo ao tomar suas decisões de consumo. Desta forma, 

as marcas já começaram a considerar seus produtos ou serviços como objetos que 

poderiam potencializar (ou não) a propensão à (i)mobilidade do sujeito consumidor 

quando reforçavam em seu discurso a parceria entre o objeto e o indivíduo, como na 

peça do Nokia 6120 ou da IBM.  

Neste sentido, já foi possível perceber a presença da noção de mooring, de 

Urry (2007) e de roots with wings, de Beck (2008), no discurso publicitário de 

marcas globais veiculado no Brasil. Os produtos ou serviços, enquanto objetos, já 

eram pensados no sentido de atender a uma demanda por potência de movimento do 

indivíduo, mesmo que este indivíduo estivesse fixo ou em deslocamento físico. A 

cultura da mobilidade e a individualização da vida social, política e econômica havia 
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emergido com força ‘lá fora’ e começado a despontar internamente a partir da 

participação do Brasil na economia neoliberal global. Certa ‘equalizada’ nos 

contextos global e local foi determinante nesta ‘equalizada’ também do discurso. Em 

1998, algumas empresas globais já utilizavam a mesma campanha em diversos 

países, com pequenos ajustes como, por exemplo, na tradução do texto para a língua 

local, ou mesmo nem isso
170

.  

Em 2014, o foco do discurso já é todo no indivíduo. Como vimos, o 

ambiente fluido, em rede e de riscos da contemporaneidade globalizada cria novas 

affordances e demanda novos produtos e ou serviços que estejam ready-to-hand 

para serem usados.  Na tentativa de organizar a vida à distância e em constante 

movimento, o indivíduo busca por objetos que sustentem sua permanente 

(i)mobilidade. Cada dia mais, a parceria entre os objetos e a máquina empodera o 

sujeito ao oferecer o potencial de movimento necessário para a realização de seus 

projetos e estilos de vida. O melhor exemplo desta tecnologia é o telefone celular 

que, de 1998 para 2014, assumiu variadas funções na vida do consumidor, ao ponto 

de ser considerado como protético, isto é, como parte do corpo do sujeito, como na 

peça da Samsung.  

 Desta forma, de 1982 a 2014, a argumentação discursiva dos anúncios 

migrou da tecnologia da máquina, expressa, por exemplo, no anúncio do Monza, de 

1982, para o acesso à internet e as redes sociais, como visto na peça da Mitsubishi, 

de 2014; migrou da técnica aplicada à mobilidade física e/ou geográfica, como na 

portabilidade revolucionária do Walkman, de 1982, para a técnica aplicada à 

mobilidade virtual ou imaginativa, como na peça da TIM, de 2014; migrou da 

tecnologia dos ‘grandes’ sistemas, como no anúncio do Itaú Estratégia Global, de 

                                            
170

 A título de exemplo, é possível citar duas campanhas para a TV, uma da Coca-Cola, veiculada 

durante a Copa do Mundo de 1982, e a outra da Nike, veiculada durante a Copa do Mundo de 1998 

que demonstram bem esta questão da globalização das campanhas: o comercial da Coca-Cola teve o 

Zico como protagonista no filme veiculado no Brasil e o Maradona, no filme veiculado na Argentina. 

O cenário, o texto e a história do filme era a mesma, isto é, a mensagem era global, mas os ‘garotos 

propaganda’ eram locais. Já em 1998, a Nike veiculou mundialmente, via internet,  um filme com 

jogadores da seleção brasileira sem se preocupar com a ‘localidade’ do time visto que, quando 

realizada na França, a Copa do Mundo FIFA já era um evento global, com jogadores com fama e 

sucesso globalizados também. Tanto os filmes da Coca-Cola quanto da Nike estão disponíveis no 

DVD, em anexo, e nos links: https://www.youtube.com/watch?v=rB2YlSxgmoA ; 

https://www.youtube.com/watch?v=jaKx-6SzO8s 

https://www.youtube.com/watch?v=YePFGhCC7ro. Acessado em: 24/09/2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=rB2YlSxgmoA
https://www.youtube.com/watch?v=jaKx-6SzO8s
https://www.youtube.com/watch?v=YePFGhCC7ro
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1982, para o projeto e estilo de vida do indivíduo e sua vida handy, como no caso do 

anúncio da Brasil Post, de 2014. 

As maiores mudanças discursivas verificadas foram nos anúncios de objetos 

relacionados à mobilidade física ou geográfica. Como mostrado, mesmo o 

automóvel, símbolo maior da ideia de deslocamento e de liberdade na sociedade 

moderna ocidental, passou a ser comercializado com base não nos seus atributos 

técnicos de engenharia e de design, mas, pela potência de movimento virtual ou 

imaginativo do indivíduo. Esta alteração discursiva reforça a ideia de que ao longo 

das últimas décadas houve uma alteração nas motivações de consumo e um consumo 

de (i)mobilidades vem sendo feito a partir da aquisição de potencial de movimento 

oferecido pelos objetos. Por esta razão, a mobilidade em potência passou a ser 

discursivamente apresentada pela publicidade das marcas, dos produtos e dos 

serviços globais independentemente do tipo de benefício e/ou da categoria comercial 

do bem a ser divulgado. 

  Como reforço desta afirmação - de que motilidade se tornou atributo 

independentemente da categoria comercial do bem -, além dos exemplos trabalhados 

nesta tese, é possível citar outras campanhas publicitárias, nacionais e globais, nas 

quais a cultura da mobilidade, a motilidade e o híbrido se fazem presentes: a 

campanha Go.,  da operadora de cartão de crédito Visa (PEREZ; BAIRON, 2010 e 

NOGUEIRA, 2009); a do desodorante Rexona Motionsense (SATO; PEREZ, 2013); 

e a do chiclete Trident (NOGUEIRA, 2011), entre outras.  

Esta diversidade de marcas, de produtos ou de serviços que utilizam a 

mobilidade em potência como argumento discursivo remete à questão do acesso, da 

habilidade e da apropriação da potência pelo indivíduo. Como afirmam Kaufmann e 

Montulet (2008), a mobilidade é prática que se realiza no interior de uma dimensão 

pessoal, na qual o ritmo de vida (estilos e projetos) e as condições espaço-temporais 

do indivíduo é que são relevantes. Ao se tratar da publicidade, pode-se fazer uma 

crítica de que nem todos os produtos estão disponíveis para todos os públicos. De 

fato, uma das primeiras questões do fazer publicitário e saber para quem àquela 

comunicação será dirigida, isto é, qual será seu público-alvo. Neste sentido, para 

cada objetivo, estilo e projeto, há um produto ou serviço dirigido àquele público. Os 
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possíveis constrangimentos de acesso ou de habilidade de apropriação da motilidade 

comercializada pela comunicação publicitária das marcas não estariam, portanto, na 

veiculação da publicidade em si. O problema estaria nas desigualdades no acesso e 

na possibilidade de apropriação da infraestrutura de transporte e de comunicação 

necessárias para a transformação da potência em movimento real, se necessário. 

Inclusive, no caso do Brasil, esta desigualdade teria sido um dos motivos das 

manifestações de junho de 2013, como foi tratado no capítulo 4.   

E para finalizar, ao confirmar a hipótese de que a cultura da mobilidade está 

presente no discurso da comunicação publicitária de marcas globais veiculada no 

Brasil desde, pelo menos, 1982, a tese fortaleceu a premissa de que a publicidade 

pode ser encarada, ela mesma, como um produto cultural, que vale ser estudado 

como tantas outras formas simbólicas (THOMPSON, 2000) e manifestações 

culturais da sociedade moderno-contemporânea. A riqueza de conteúdo que há por 

trás do caráter persuasivo e de convencimento da publicidade permite ao 

pesquisador um interessante mergulho sócio-histórico e a posiciona como um válido 

meio de compreensão dos tempos modernos. Mas para pensar a publicidade como 

memória e patrimônio, para usar dois termos caros ao Programa de Pós Graduação 

que tão bem acolheu a mim e ao meu projeto, é preciso suspender os preconceitos, 

como afirmam Simmel (1999) e Gadamer (1999), e não limitar a publicidade 

somente ao papel de vilã do capitalismo global, ao entendê-la também como parte de 

um processo maior que envolve quem vende, mas também, quem compra, em 

diversas e novas (re)configurações as quais a mobilidade em potência é apenas uma 

delas.  

E este será, exatamente, o foco da próxima pesquisa: estudar quem compra a 

partir das novas tipologias de mobilidade de Kaufmann e Montulet (2008). Depois 

de quatro anos na História e nas Ciências Sociais, com este novo projeto retorno à 

pesquisa em Comunicação Social, em um movimento acadêmico próprio do tema 

das Mobilidades. Como citado na introdução deste trabalho, são muitas as 

possibilidades de articulação entre a publicidade e as práticas da mobilidade na 

sociedade contemporânea. Este estudo faz parte de um esforço de aproximação entre 

áreas e espera que, ao trazer o Paradigma das Novas Mobilidades para a análise do 
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discurso publicitário, tenha aberto novas frentes de debate no campo da história da 

Comunicação e das Ciências Sociais. 
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