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RESUMO 

Nesta monografia, tem-se como objetivo analisar como se dão as representações das novas 

tecnologias na publicidade, bem como verificar se houve mudanças significativas na sua 

representação ao longo do tempo. Com isso, pretende-se compreender como ocorre a relação 

dos indivíduos com as novas tecnologias e como elas modificaram os seus modos de interação 

e comunicação, a partir da maneira que a publicidade as representa em seus anúncios. O método 

utilizado para a pesquisa empírica foi o da Análise de Conteúdo, por sua capacidade de permitir 

conhecer aquilo que está por trás das palavras, imagens, sons e representações. O corpus da 

pesquisa foi formado por dez comerciais televisivos da operadora Vivo, veiculados entre os 

anos de 2003 e 2016. Após comparação e interpretação dos dados resultantes da análise, 

verificou-se que a representação das novas tecnologias pouco mudou ao longo dos anos: elas 

foram geralmente representadas como a esperança de um mundo melhor, como resolução de 

problemas e como favoráveis às relações humanas, sendo comumente associadas à geração 

mais jovem e à liberdade – no entanto, ocorre uma mudança significativa no discurso de apenas 

um dos filmes, veiculado no ano de 2015, que apresentou o lado negativo das novas tecnologias. 

Não obstante, pôde ser notado que os comerciais da operadora acompanharam as mudanças que 

ocorreram na acessibilidade e nas novas funções das tecnologias ao longo do período estudado. 

Também puderam ser verificadas, a partir dos filmes selecionados, características intrínsecas 

da sociedade contemporânea, como a valorização da juventude, a diminuição da importância 

da proximidade geográfica para a interação e a exposição cada vez maior da vida íntima e 

privada. 

 

Palavras-chave: Novas tecnologias. Representações. Operadora Vivo. Análise de conteúdo. 
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ABSTRACT 

This term paper aims to analyze how the representations of new technologies in advertising 

occur, as well as to verify if there have been significant changes in their representation over 

time. With this, we intend to understand how the relationship of individuals with new 

technologies occurs and how they modified their modes of interaction and communication, 

based on the way advertising represent these technologies. The method used for the empirical 

research was the Content Analysis, for its ability to perceive what lies behind words, images, 

sounds and representations. The research corpus consisted of ten TV commercials from the 

company Vivo, from the years 2003 to 2016. After comparing and interpreting the data resulting 

from the analysis, it was verified that the representation of the new technologies has not changed 

much over the years: they were generally represented as hopes for a better world, as problem 

solving and as human-friendly, being commonly associated with younger generations and with 

freedom - however, there is a significant shift in the approach of only one of the films, in 2015, 

which presented the downside of new technologies. Nevertheless, it could be noticed that the 

commercials followed the changes that occurred in the accessibility and new functions of the 

new technologies throughout the period analyzed. The intrinsic characteristics of contemporary 

society, such as the valorization of youth, the diminishing importance of geographical 

proximity to interaction and the increasing exposure of intimate and private life could also be 

verified from the selected films. 

 

Key words: New technologies. Representations. Company Vivo. Content analysis. 
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INTRODUÇÃO   

É notório que a chegada das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação – NTIC, 

como a telefonia móvel e a internet, transformou o modo como as pessoas relacionam-se entre 

si e com o mundo. Elas representam um sentimento de liberdade e a capacidade de dominar o 

tempo e o espaço (WOLTON, 2003), muito presente e difundido na sociedade contemporânea. 

Essas características aparentemente intrínsecas das novas tecnologias também são 

massivamente difundidas pela publicidade, que se vale de ideais como liberdade, conexão, 

transformação, etc., para vender serviços relacionados a esse setor, sendo recorrentes sobretudo 

nos comerciais televisivos das operadoras de celular do país. 

Uma marca que, desde seu surgimento em 2003 – a partir da fusão de 7 operadoras de 

telefonia celular então sob controle da Telefonica Espanhola e da Portugal Telecom – retrata as 

novas tecnologias em suas campanhas publicitárias, é a operadora1 Vivo. A partir desse 

contexto, surge o interesse em compreender como se dão as representações dessas novas 

tecnologias de comunicação na publicidade, buscando depreender quais são as qualidades 

atribuídas a elas e qual o discurso que as circunda. Além disso, levanta-se a hipótese de que as 

transformações geradas na sociedade por essas novas tecnologias se refletem na propaganda, 

uma vez que a publicidade atua como vetor de circulação de representações. 

A partir disso, estruturou-se a questão principal da monografia, que teve como objetivo 

principal analisar o conteúdo das propagandas audiovisuais da marca Vivo veiculadas na 

televisão entre os anos 2003 (quando se deu a sua fundação) e 2016 (quando decorreu a compra 

da GVT pela Telefonica2, empresa da qual a Vivo é subsidiária). A análise realizada teve a 

finalidade de verificar se houve alterações na abordagem e na representação das novas 

tecnologias na publicidade, fazendo um paralelo com as mudanças objetivas (acesso e 

popularização cada vez maiores, novos recursos, etc.) e subjetivas (como a relação que os 

indivíduos possuem com as tecnologias) verificadas na própria sociedade ao longo do mesmo 

período. Com isso, pretendeu-se compreender melhor as relações entre a sociedade, as novas 

tecnologias e a publicidade, abrindo espaço para novas reflexões acerca do assunto. 

                                                
1 O termo “operadora” será o mais usado para designar a Vivo durante o trabalho, embora a empresa não se trate 

mais exclusivamente de uma operadora, sendo hoje uma concessionária de telefonia móvel e fixa, internet banda 

larga e TV por assinatura. 

2 "GVT passará a se chamar Vivo a partir de abril”. Disponível em: <g1.globo.com/economia/ 

negocios/noticia/2016/02/gvt-passara-se-chamar-vivo-partir-de-abril.html>. Acesso em: 5 maio 2016. 
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A proposta revelou-se possível na medida em que a publicidade reflete as atitudes, 

esperanças e sonhos das pessoas. Assim, analisando as estruturas de significados dos anúncios, 

é admissível “penetrar em sua consciência, em sua forma de pensar, em sua ideologia” 

(VESTERGAARD; SCHRODER, 2004, p. 185). Como afirma Rocha (1990, p. 29), o estudo 

da produção publicitária “se destaca como caminho possível para o conhecimento de certos 

sistemas de ideias, representações e do pensamento de uma sociedade”. 

Não se busca neste trabalho, todavia, defender uma visão determinista da tecnologia, 

pois entende-se que os indivíduos não transformam o seu comportamento sob o impacto da 

tecnologia, mas, sim, a adaptam às suas vidas e às suas necessidades, como afirma Castells 

(2003), servindo-se do exemplo do fenômeno da internet. Não obstante, a tecnologia modifica 

os modos de interação social e de sociabilidade, questões fundamentais para a temática do 

trabalho. 

O tema é relevante para o estudo da comunicação publicitária à medida que permite 

saber mais a respeito das representações sociais na propaganda, e também possibilitará uma 

compreensão mais ampla sobre as mudanças provocadas pelas novas tecnologias na sociedade, 

nas interações e na comunicação, uma vez que buscou compreender, a partir de análises de 

conteúdo dos comerciais selecionados para a finalidade do estudo ora proposto, questões mais 

profundas como a individualização da sociedade contemporânea e a exposição da vida privada. 

Optou-se por analisar os comerciais de uma só operadora pois isso delimita o objeto de 

estudo e torna a análise mais clara e homogênea. Segundo Aarts e Bauer (2002): “Os materiais 

de um corpus devem ser tão homogêneos quanto possível. Isto se refere à substância material 

dos dados. Materiais textuais não devem ser misturados com imagens, nem devem os meios de 

comunicação ser confusos”, o que justifica também o recorte para os comerciais televisivos: o 

trabalho não analisa anúncios impressos, outdoors ou peças radiofônicas, pois isso resultaria 

em uma apreciação pouco coesa e com muitas variáveis a serem consideradas. Assim, 

determinou-se que seriam analisados apenas os filmes publicitários veiculados na televisão, que 

compreendem uma parcela majoritária da comunicação da empresa. 

A opção pela operadora Vivo se justifica por essa ser, atualmente, a líder entre as 

operadoras de celulares no Brasil, detendo 28,42 % do mercado3, e por utilizar largamente a 

televisão em suas campanhas publicitárias desde o seu início, o que possibilitou uma visão 

                                                
3 Fonte: Market Share das Operadoras de Celular no Brasil. Disponível em: <www.teleco.com.br/mshare.asp>. 

Acesso em: 3 maio 2016. 

http://www.teleco.com.br/
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generalizada dos comerciais desse setor, se comparada a uma empresa menos expressiva no 

mercado e na mídia. Além disso, o intervalo de tempo analisado (de 2003 a 2016) abarcou quase 

a totalidade de sua trajetória no mercado de telefonia móvel, permitindo uma percepção mais 

ampla das mudanças ocorridas na sociedade. 

Quanto à metodologia, realizou-se uma pesquisa qualitativa, pois o trabalho trata de 

interpretações e realidades sociais. Foram levados em consideração os traços subjetivos do 

objeto de estudo e suas particularidades, com a finalidade de “categorizar o mundo social”, e 

não “mensurá-lo”, como é característico das pesquisas quantitativas (ALLUM; BAUER; 

GASKELL, 2002). O tipo de pesquisa adotado é o mais adequado pois faz uso de descrições, 

comparações e interpretações “ao invés de estatísticas, regras e outras generalizações” 

(CASTILHO; BORGES; PEREIRA, 2014). 

Para que o objetivo principal desta monografia fosse cumprido, ela foi dividida em duas 

fases distintas: a primeira abarcou o estudo teórico, enquanto a segunda envolveu a pesquisa 

empírica. Para a etapa teórica, foi feita uma pesquisa majoritariamente bibliográfica, ou seja, 

uma “consulta de todas as fontes secundárias relativas ao tema que foi escolhido para realização 

do trabalho” (CASTILHO; BORGES; PEREIRA, 2014), para compreender os seguintes temas, 

que ofereceram o suporte teórico para a análise: a) a comunicação publicitária, que engloba o 

conceito e papel da publicidade, a publicidade audiovisual, as representações sociais na 

publicidade e a relação entre psicologia e publicidade; b) as novas tecnologias de informação e 

comunicação, cuja discussão abarca o seu contexto social na contemporaneidade, o seu 

panorama na sociedade brasileira e o discurso que as envolve; c) a metodologia da análise de 

conteúdo, com o objetivo de realizar uma pesquisa ordenada e coerente. A pesquisa documental 

também foi útil para a coleta de dados a partir de estatísticas e pesquisas realizadas a respeito 

das novas tecnologias e seu uso pela população brasileira. 

Na fase da pesquisa empírica, ou seja, prática, ocorreu a análise de conteúdo dos 

comerciais, com o objetivo de verificar as características presentes na publicidade da operadora 

através dos anos e, então, refletir sobre o que essas características nos dizem a respeito dos 

indivíduos e da sociedade contemporânea. A análise de conteúdo busca estabelecer “uma 

correspondência entre as estruturas semânticas ou linguísticas e as estruturas psicológicas ou 

sociológicas dos enunciados” (BARDIN, 2009, p.41), o que vai ao encontro da proposta deste 

trabalho.  

 



10 

 
 

1 COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 

Este capítulo abarca o fundamento teórico e prático necessário para que a análise 

proposta fosse realizada. Para isso, primeiro é realizada uma exposição a respeito do conceito 

da publicidade e propaganda e do seu papel na sociedade capitalista, a partir de autores como 

Vestergaard & Schroder (2004), Rocha (1990), etc.; segue com uma abordagem sobre a 

publicidade audiovisual, especificamente, e seus aspectos narrativos, imagéticos e sonoros, que 

guiaram parte da análise; prossegue discutindo a temática das representações sociais na 

publicidade, a partir dos pontos de vista de Moscovici (1978 apud SILVA, 2016) e Goffman 

(1979); por último, é abordada a questão sobre como a publicidade e a psicologia estão 

relacionadas, partindo do pressuposto de que os anúncios revelam aspectos latentes importantes 

da sociedade. 

1.1 Conceito e papel da publicidade e propaganda 

A propaganda é definida, segundo Keller & Kotler (2006, p. 566), como "qualquer 

forma paga de apresentação não pessoal e promocional de ideias, bens ou serviços por um 

patrocinador identificado". Gomes (2001), no entanto, ressalta a diferença entre os conceitos 

de publicidade e propaganda. Segundo a autora, a publicidade é definida como a “atividade 

mediante a qual bens de consumo e serviços que estão à venda se dão a conhecer, tentando 

convencer o público da vantagem de adquiri-los” (GOMES, 2001, p. 115), enquanto a 

propaganda consiste num “processo de disseminação de ideias através de múltiplos canais, com 

a finalidade de promover no grupo ao qual se dirige os objetivos do emissor” (GOMES, 2001, 

p. 117). Desse modo, ambas as práticas possuem capacidade informativa e força persuasiva; no 

entanto, a publicidade possuiria um caráter comercial, ao passo que a propaganda possuiria um 

caráter ideológico. Para efeito deste trabalho, contudo, tratou-se essas denominações como 

sinônimas, uma vez que, nesse caso, entendeu-se que as peças têm tanto caráter comercial 

quanto ideológico. 

Após compreender a definição da publicidade, é necessário considerar seus aspectos 

sociais, econômicos e históricos. Segundo Vestergaard & Schroder (2004), existem duas 

precondições para que a propaganda exista na sociedade: primeiro, é preciso que pelo menos 

um segmento da população viva acima do nível da subsistência, o que faz com que os 

produtores de bens “desnecessários” tomem medidas para que as pessoas queiram adquiri-los; 

segundo, é preciso, também, que haja um mercado de massa e meios de comunicação para se 

chegar até ele.  
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De acordo com os autores, foi no começo do século XVIII, com o surgimento de uma 

classe média relativamente grande e alfabetizada, que foram criadas as condições necessárias 

para a existência da propaganda no sentido moderno.  No entanto, ela só teria conhecido uma 

verdadeira expansão no final do século XIX, com a evolução da tecnologia e das técnicas de 

produção em massa, que permitiu que cada vez mais empresas produzissem mercadorias de 

qualidade a preços aproximados. Isso gerou uma superprodução e uma subdemanda, “tornando-

se necessário estimular o mercado – de modo que a técnica publicitária mudou da proclamação 

para a persuasão” (VESTERGAARD; SCHRODER, 2004, p. 5). Já no século XX, a televisão 

– a novidade mais importante da época – determinou a expansão da atividade publicitária, e foi, 

por sua vez, favorecida por ela. 

Resumidamente, pode-se afirmar que o que dá as condições para a existência da 

propaganda é o fato de estarmos inseridos em uma sociedade capitalista. Conforme também 

afirmam Vestergaard & Schroder (2004, p. 9): 

“[...] quando uma sociedade atingiu um estágio em que boa parte da população vive 

acima do nível da subsistência, a propaganda é inevitável, e inevitavelmente 

persuasiva. Isso só é verdade sob uma importante condição: que se trate de um sistema 

capitalista.”  

Rocha (1990) reitera que, no capitalismo, a publicidade ocupa um espaço entre os dois 

domínios fundamentais do circuito econômico – o domínio da produção e o domínio do 

consumo. Ela funciona como mediatizadora dessa oposição, pois, atribuindo identidade aos 

produtos, ela os particulariza e prepara para uma existência não mais marcada pelas relações de 

produção. Através do anúncio, o produto passa a viver em meio a relações humanas, simbólicas 

e sociais que caracterizam o consumo. Segundo ele, os anúncios publicitários podem ser 

tomados como mitos, ou seja, “como narrativas de modelos ideais do cotidiano, como uma 

ideologia do estilo de vida das classes dominantes.” (ROCHA, 1990, p. 144). O autor vai ainda 

mais longe ao afirmar que, ao humanizar a esfera da produção, o grande “mito” por detrás de 

todo e cada anúncio publicitário é o reificar do sistema capitalista. 

Além de operar como mediatizadora entre os domínios da produção e do consumo, 

Rocha (1990) confere à publicidade as funções de influenciar, aumentar o consumo, 

transformar hábitos, educar e informar. Com a propaganda, “os objetos que usamos e 

consumimos deixam de ser meros objetos de uso para se transformar em veículos de informação 

sobre o tipo de pessoa que somos ou gostaríamos de ser” (VESTERGAARD; SCHROEDER, 

2004, p. 7-8). Dessa forma, pode-se dizer que ela tem uma função econômica (ao incentivar o 

consumo e, assim, gerar empregos, renda, etc.) e, também, social (ao participar de um processo 
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de significação de estilo de vida e valores). Veremos mais a fundo como a propaganda participa 

desse processo de significação no item 1.4 deste trabalho, onde será discutida a relação entre a 

publicidade e a psicologia.  

1.2 Publicidade audiovisual 

Para Journot (2005 apud VIEIRA, 2009), o audiovisual é uma técnica concebida em 

função de um produto ou obra obtido por um determinado meio de comunicação de massa, 

meio esse que permite a transmissão de som e imagem, componentes que se complementam 

obrigatoriamente.  

A possibilidade de criar narrativas através da tecnologia audiovisual é o que a torna tão 

expressiva para a produção publicitária. Nos anúncios televisivos, onde geralmente se dispõe 

de apenas 30 segundos para transmitir uma mensagem, a técnica audiovisual permite que sejam 

criadas narrativas complexas, mas com pouco conteúdo verbal, capazes de agenciar vários 

sentidos e valores. Uma vez que essa narrativa está associada ao cotidiano, revela também os 

estereótipos e os padrões de conduta da sociedade em que está inserida. Assim, a publicidade 

faz mais do que demonstrar como se usa determinado produto ou só dar a conhecer a sua 

existência: ela trabalha a transformação do produto em um bem simbólico, através da 

construção de narrativas. 

Por esse motivo, Spang (1979 apud VIEIRA, 2009) considerava a televisão como o 

meio mais poderoso – se comparado ao rádio e aos meios impressos – de difundir a publicidade. 

Antes da internet, não apenas ela alcançava um número maior de pessoas, mas tinha a 

capacidade de incluir o som e a imagem em movimento, fazendo com que o anúncio chegasse 

mais próximo da realidade e conferindo-lhe verossimilhança e materialidade.  

Camilo (2005 apud VIEIRA, 2009) distingue duas categorias de filme publicitário: o 

filme do conselho e o da celebração. O primeiro tipo caracteriza-se pela apresentação de um 

produto ou serviço como a solução para um problema. Segundo o autor, a narrativa desse tipo 

de filme é composta essencialmente por quatro partes: a primeira parte faz referência à 

infelicidade do sujeito quando confrontado com uma determinada carência; na segunda parte o 

produto ou serviço é apresentado como a solução; na terceira, mostra-se a felicidade ou 

satisfação decorrente da utilização do produto; por fim, a quarta e última parte é onde o produto 

é demonstrado como mercadoria – esta cena é chamada packshot, que consiste numa imagem 

do produto e faz a ligação entre a narrativa e o que está sendo comercializado. 
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No segundo tipo, chamado de filme de celebração comercial, trata-se de “celebrar” as 

capacidades do produto. Ele possui a intenção de deleitar com imagens o espectador, ao invés 

de apenas o convencer com argumentos. Esse tipo de anúncio é mais utilizado com marcas que 

já possuem reputação e cujos produtos são conhecidos. No corpus selecionado para este 

trabalho, foram encontrados comerciais que se encaixam em ambas as categorias.  

Depois de contextualizar brevemente a publicidade audiovisual, são focados os seus 

elementos específicos, considerados imprescindíveis para a análise dos comerciais. Após 

pesquisa bibliográfica antecedente, três aspectos principais para analisar a publicidade 

audiovisual se destacaram: a narrativa, a imagem e o som. Dentro desses tópicos, há categorias 

mais específicas que auxiliaram e guiaram a análise proposta. Assim, a seguir, cada um desses 

aspectos será discutido separadamente. 

1.2.1 A narrativa 

Por definição, a narrativa é a representação de um evento ou uma série de eventos, onde 

um evento pode ser equiparado à uma ação (KALISZEWSKI, 2013, tradução nossa). Quando 

se pensa em narrativas, normalmente se pensa nela como arte – ou seja, como romances e 

contos. No entanto, a narrativa vai além disso:  ela é algo com o qual nos engajamos todos os 

dias, no nosso cotidiano (ABBOTT, 2008 apud KALISZEWSKI, 2013, tradução nossa). 

Através da linguagem e das histórias contadas, nós construímos, interpretamos e 

compartilhamos experiências. Como afirma Abbott (2008 apud KALISZEWSKI, 2013, p. 4, 

tradução nossa), “a nossa própria definição como seres humanos está muito ligada às histórias 

que contamos sobre nossas vidas e o mundo em que vivemos”.  

Com a emergência da tecnologia e com a transformação no nosso modo de usar os 

canais “mass media”, a música, a televisão, o rádio, o cinema e a internet se tornaram os 

principais contadores de histórias do nosso tempo (COOPER et al, 2010 apud KALISZEWSKI, 

2013, tradução nossa). Esses canais auxiliam no processo de atribuir sentido ao mundo e às 

experiências, ajudando a criar ordem e compreensão. A publicidade, que se faz presente em 

todos esses meios de comunicação, também faz uso da narrativa para cumprir seu papel. Nos 

anúncios, a narrativa funciona como um atrativo para transportar e prender o cliente 

(ESCALAS, 2004 apud KALISZEWSKI, 2013, tradução nossa). Isso pode distrair os 

consumidores de um olhar crítico sobre um anúncio e evocar sentimentos positivos que podem 

ser associados com a marca anunciada. 
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Estudos comprovaram que anúncios estruturados como narrativas são mais persuasivos 

que anúncios com apelo racional, onde as qualidades dos produtos são simplesmente 

apresentadas de uma forma analítica (ESCALAS, 2007 apud KALISZEWSKI, 2013, tradução 

nossa). Isso acontece porque, quando o consumidor vê anúncios que podem remeter a ele 

mesmo, há menos chances de ele reparar em argumentações fracas. Para atingir esse objetivo – 

o de que as pessoas se vejam nos anúncios –, a publicidade faz uso de modelos mentais, quadros 

de realidade e repertórios cognitivos. 

Há quatro elementos principais presentes em uma narrativa: uma mensagem, um 

conflito, personagens e um enredo (KALISZEWSKI, 2013, tradução nossa). Eles podem não 

ser identificados facilmente em anúncios que não seguem uma narrativa linear, mas estão 

sempre presentes. Esses elementos serão fundamentais para a análise de conteúdo proposta. 

A mensagem sempre deve se apresentar com clareza – caso contrário não há motivos 

para se contar uma história, ao menos não com um propósito estratégico. Ela é o mote principal, 

a síntese da ideia que se quer passar com o anúncio. Geralmente, a assinatura da peça 

publicitária cumpre a função de sumarizar a sua mensagem. 

O conflito pode ser definido como a força motriz de uma boa história. Quando 

deparados com um problema, obstáculo ou dificuldade, agimos a fim de restaurar a harmonia. 

Os conflitos, na publicidade, podem ser resolvidos ou podem desencadear nos consumidores a 

necessidade de resolver o conflito por conta própria. 

Os personagens são extremamente importantes para um anúncio publicitário, uma vez 

que este pode ser mais persuasivo quando o consumidor é capaz de se identificar os personagens 

retratados. Navarro (2006) ressalta, ainda, que os personagens respondem às exigências de 

outros códigos vigentes, como o político, econômico, social, ético, religioso, etc.  

Finalmente, o enredo é o encadeado de ações executadas ou a executar pelos 

personagens em uma ficção, a fim de criar sentido ou emoção no espectador. Ele é o que 

sustenta a trama, ou seja, dita os fatos que ocorrem no decorrer da história.  

Ainda, um outro aspecto de importante valor semântico da narrativa audiovisual, de 

acordo com Navarro (2006), é o espaço. Segundo o autor, 

“[...] o espaço integra, em primeiro lugar, os componentes físicos que servem de 

cenário à ação e ao movimento dos personagens; em segundo lugar, o conceito de 

espaço pode ser entendido em sentido figurado como as esferas sociais e psicológicas 

da narrativa.” (NAVARRO, 2006, p. 34, tradução nossa). 
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 Em determinados momentos, o espaço pode ainda refletir ou clarear o humor dos 

personagens. Ele cria vínculos emocionais com o leitor, já que o fazem ver o espaço em que se 

desenrolam os acontecimentos e o ajudam, assim, no processo de compreensão e interpretação 

do texto narrativo (NAVARRO, 2006, p. 38, tradução nossa).  

Desta forma, são esses cinco componentes (mensagem, conflito, personagens, enredo e 

espaço) que são abordados na categorização ou análise dos comerciais televisivos da operadora 

Vivo, no que diz respeito à questão da narrativa. 

1.2.2 A imagem 

Joly (1996) reconhece a imagem, em seu sentido mais amplo, como instrumento de 

comunicação, divindade, assemelhando-se ou confundindo-se com o que representa. Segundo 

a autora, “uma imagem é, antes de mais nada, algo que se assemelha a outra coisa.” (JOLY, 

1996, p. 38). Ela entra na categoria das representações; sua função é, portanto, evocar, querer 

dizer outra coisa que não ela própria, utilizando o processo da semelhança. 

Segundo Martin (2005, p. 31), a realidade que então aparece na imagem de um produto 

audiovisual é o resultado de uma percepção subjetiva do mundo, em função daquilo que o 

realizador pretende exprimir, sensorial e intelectualmente. A imagem reproduz o real, afeta 

nossos sentimentos e toma uma significação ideológica e moral – este esquema corresponde à 

função da imagem tal como definiu Eisenstein4, para quem a imagem nos conduz ao sentimento 

e deste à ideia. Conforme afirma Nogueira (2010), através da forma como filmamos, do que 

filmamos e como montamos as diversas imagens, procede-se uma revelação calculada de 

informações. Para o espectador, estas escolhas são normalmente imperceptíveis; contudo, do 

ponto de vista do realizador, são fundamentais para a criação do efeito desejado na mente 

daquele. 

Assim, o universo fílmico total, sobre o qual aborda Nogueira (2010), é formado pelo 

campo e o fora-de-campo. O primeiro diz respeito ao que está dentro de campo, ou seja, a 

imagem propriamente dita; o segundo é aquilo que não está perceptível na imagem, mas é 

inteligível no contexto discursivo. Um dos aspectos fundamentais do fora-de-campo é a mente 

do próprio espectador.  Em última instância, é nesse nível que tudo se decide:  

                                                
4 Serguei Mikhailovitch Eisenstein foi um estudioso do cinema e um dos mais importantes cineastas soviéticos. 

Relacionado ao movimento de arte de vanguarda russa, participou ativamente da Revolução de 1917 e da 

consolidação do cinema como meio de expressão artística. 
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“a mente do espectador funciona como uma espécie de espelho, janela ou tela onde o 

filme é refeito e ganha o(s) seu(s) sentido(s) último(s). A mente será, precisamente, o 

centro de interpelação definitivo, umas vezes de modo absolutamente explícito, outras 

de modo discreto. Há o que vai ficando fora de campo e permanece na memória do 

espectador. Há as expectativas que se vão criando para o desenrolar e o desfecho da 

história. Tudo isto acontece fora de campo, mas liga-se ao filme [...]” (NOGUEIRA, 

2010, p. 63-64) 

 Feita uma introdução sobre a imagem, serão abordados, a seguir, dois elementos 

significativos para a análise dos anúncios da operadora Vivo, no que diz respeito aos seus 

aspectos técnicos: os planos e a cor.  

Os planos devem ser escolhidos a fim de passar a impressão desejada: a passagem de 

um plano mais afastado a um plano mais próximo, por exemplo, pode sugerir aumento da tensão 

dramática; em sentido contrário, a passagem de um plano mais próximo a um mais afastado 

pode indicar calma e distensão (NOGUEIRA, 2010). Eles podem ser classificados ou analisados 

por sua escala (tomando por referência a distância entre a câmera e a figura humana/objeto), 

pelo ângulo da câmera ou em função da forma como contribuem para a discursividade, ou seja, 

do papel que detêm na construção do discurso cinematográfico: os planos permitem localizar o 

espectador em relação à ação mostrada (ou ao personagem), levando-o para o seu interior ou 

distanciando-o da mesma. A sua relevância pode, portanto, ser decisiva em termos afetivos e 

perceptivos (NOGUEIRA, 2010, p. 43). 

No entanto, não cabe, aqui, discorrer sobre todas essas abordagens, uma vez que analisar 

os anúncios a partir de cada uma delas tornaria a análise repetitiva e não iria ao encontro do 

propósito deste trabalho; portanto, serão explanadas as suas classificações apenas a partir da 

escala (útil para a transcrição dos filmes) e da discursividade, cuja classificação foi necessária 

para a análise dos comerciais, tomando como base as definições de Nogueira (2010). 

Dessa forma, os planos, a partir da escala, podem ser categorizados em: 

- Plano de detalhe ou de pormenor – permite dedicar a maior atenção ao mais ínfimo 

pormenor, sendo o que mais deliberadamente dirige a atenção do espectador (ao 

evidenciar detalhes como as mãos, os olhos, a boca ou objetos importantes para a 

narrativa). Assim, ele pode possuir duas funções: uma essencialmente descritiva ou 

outra essencialmente narrativa; 

- Grande plano – procura isolar a parte expressivamente mais rica da linguagem corporal, 

isto é, o rosto humano, colocando o espectador em uma relação mais íntima com os 

personagens; 
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- Plano médio – é a modalidade mais neutra de todas, permitindo um equilíbrio entre a 

distância e o envolvimento, ou seja, entre a empatia, privilegiada pelo grande plano, e o 

afastamento, decorrente do plano geral. Perceptivamente, o plano médio mostra a figura 

humana até a cintura; 

- Plano americano – consiste no enquadramento da personagem até os joelhos, 

procurando tirar o maior partido da linguagem física do ator; 

- Plano geral – mostra integralmente um personagem, dos pés à cabeça. Pode incluir, 

também, o cenário que o envolve, permitindo uma vasta quantidade de informação.  O 

plano geral não focaliza claramente a atenção sobre um aspecto específico; o espectador 

é, então, convidado a efetuar uma exploração perceptiva do plano, estabelecendo, 

subjetivamente, as suas próprias “hierarquias dramáticas e os seus privilégios 

narrativos” (NOGUEIRA, 2010, p. 40). 

No que diz respeito à forma como contribuem para a discursividade, os planos podem 

ser caracterizados em plano subjetivo, de reação, reflexivo, plano sequência e de situação: 

- Plano subjetivo – a percepção corresponde ao ponto de vista de um personagem: o 

espectador vê o que o personagem vê, ocupando o seu lugar em termos perceptivos e 

afetivos. Esta coincidência entre a percepção do personagem e a percepção do 

espectador revela um modo particularmente eficaz, ainda que não exclusivo, de criação 

de empatia entre este e aquele. Pode-se afirmar que o plano subjetivo permite transportar 

o espectador para o contexto ou mesmo para o centro da ação, fazendo-o ocupar o lugar 

da personagem e ampliando a sua conexão com o que é visto; 

- Plano de reação – coloca o espectador perante o personagem. Uma narrativa vive em 

grande parte das emoções que os acontecimentos mostrados fomentam nos personagens, 

os quais, por sua vez, despontam e influenciam as emoções dos espectadores. Esse plano 

permite sublinhar de forma nítida essas mesmas atitudes ou emoções dos personagens, 

havendo evidente ênfase do tom da cena, dos seus propósitos e do seu significado; 

- Plano reflexivo – exibe deliberadamente os sinais de uma construção textual. Pode 

acontecer de três maneiras: quando os personagens se dirigem claramente à câmera e, 

através desta, ao espectador; quando as próprias matérias fílmicas se tornam 

perceptíveis; ou quando o próprio processo de produção e realização do filme se torna 
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notório. Em comerciais televisivos, a primeira modalidade ocorre com mais frequência, 

quando há a intenção de interpelar o espectador mais diretamente. 

- Plano sequência – apresenta acontecimentos correspondentes a mais que uma cena, ou 

seja, a uma sequência. Não há cortes. Assegura, de algum modo, uma percepção dos 

acontecimentos e uma leitura mais livre do seu significado por parte do espectador; 

- Plano de situação – contextualiza os acontecimentos e permite-nos saber, por exemplo, 

quem intervém na ação, onde se encontra ou para onde se movimenta. Através do plano 

de situação conhecemos a localização dos personagens, a sua localização em relação à 

câmera e a sua localização em relação ao cenário com os qual interage. A sua 

importância, portanto, não é tanto dramática quanto é narrativa, na medida em que 

assegura a inteligibilidade dos acontecimentos. 

Na análise dos aspectos “subjetivos” e “psicológicos” dos filmes, a presença dos planos 

subjetivo, de reação e reflexivo será notadamente significativa. 

Outro elemento de suma importância para a análise será a cor – que compõe a fotografia 

junto com a luz, as lentes, a focagem e a textura. Segundo Martin (2005, p. 86), 

“A verdadeira invenção da cor cinematográfica data do dia em que os realizadores 

compreenderam que ela não necessitava de ser realista e que devia ser utilizada, 

principalmente, em função dos valores (como o preto e branco) e das implicações 

psicológicas das diversas tonalidades (cores quentes e cores frias).” 

Assim, a percepção das cores é menos de natureza física do que psicológica.  Podemos 

distinguir entre cores frias e quentes, próximas e distantes, suaves e fortes (NOGUEIRA, 2010).  

Assim, as cores frias, como o azul ou o verde, tendem a criar um distanciamento afetivo por 

parte do espectador. As cores quentes, como o vermelho, o laranja, o amarelo ou os tons de 

pêssego, tendem a causar um impacto cromático imediato sobre o espectador, e indicam beleza 

e felicidade. As cores suaves, por sua vez, tendem a sugerir serenidade. Sensações de 

melancolia ou festividade, recato ou exuberância, alegria ou tristeza podem encontrar na paleta 

cromática um importante auxiliar semiótico. Assim sendo, a cor pode cumprir diversas funções 

discursivas, dentre as quais destacam-se a criação da tonalidade emocional de um espaço, a 

atmosfera dramática de uma ação, a caracterização de um personagem ou a definição da 

identidade visual de um filme. Na análise, as cores (quentes ou frias) utilizadas na fotografia 

dos comerciais darão indícios de o que eles tiveram a intenção de sugerir. 
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1.2.3 O som 

As imagens cinematográficas não se limitam apenas às suas características visuais. De 

fato, “as imagens cinematográficas existem não apenas para ser vistas, mas igualmente para ser 

ouvidas – e, por vezes, mesmo para ser ouvidas antes de ser vistas, ou sem ser vistas” 

(NOGUEIRA, 2010, p. 22). Os elementos sonoros são decisivos para assinalar o tom, a emoção, 

o dramatismo ou o valor das imagens. 

Nogueira (2010) indica dois tipos fundamentais de relação entre o som e as imagens: 

aquele em que a fonte do som é diegética, ou seja, intrínseca à ação mostrada, e aquele em que 

isso não acontece, isto é, a fonte é não-diegética. O som diegético é constituído pelos ruídos 

próprios das ações e pelos diálogos, podendo ser in (onde se pode reconhecer na imagem a fonte 

sonora do que é ouvido) ou off (onde não se pode reconhecer essa mesma fonte). Acerca do 

som não-diegético, ele é constituído essencialmente pela voz-off (locuções) e pela música. 

Além disso, é essencial lembrar da importância do silêncio enquanto elemento retoricamente 

decisivo nas mais diversas situações, sendo capaz de funcionar como manifesto estético, 

político ou afetivo, e de sublinhar e reforçar a presença e importância do som. 

Os ruídos são fundamentais para criar a textura sonora adequada para uma determinada 

situação ou emoção. São, em grande medida, os ruídos que fazem o ambiente propício à 

credibilidade de uma situação narrativa, ou seja, conferem autenticidade ao produto 

audiovisual. 

A música, por sua vez, pode ser de essencial importância para caracterizar 

dramaticamente um acontecimento ou um personagem, marcando os ritmos e as tonalidades 

afetivas de uma situação. Martin (2005) afirma que a música pode possuir um papel dramático 

ou lírico, criando o ambiente e sustentando uma ação, mas pode também ter um papel 

decorativo, que é o caso da música ambiente. Neste sentido, a música procura produzir uma 

impressão global, sem parafrasear a imagem. Ela age então através da sua tonalidade (maior ou 

menor), do seu ritmo (alegre ou contido), da sua melodia (jovial ou séria), etc. 

Assim, pode-se constatar que existem duas funções centrais do som em um produto 

audiovisual: por um lado, a de expressar estados de alma, sentimentos ou pensamentos; por 

outro, a de criar uma espécie de textura sonora. Analisar como é construída a sonoridade dos 

anúncios trará inferências importantes sobre os anúncios e sobre como a operadora Vivo 

procurou retratar a relação entre os indivíduos e as novas tecnologias através dos anos. 



20 

 
 

1.3 Representações sociais na publicidade 

 A publicidade atua como vetor de circulação de representações, que constituem uma 

parte importante da interação e da comunicação, sendo produto e processo da transformação e 

naturalização dos saberes de senso comum. Nas palavras de Moscovici (1978 apud SILVA, 

2016, p. 26), as representações 

“[...] circulam, cruzam-se e se cristalizam incessantemente através de uma fala, um 

gesto, um encontro, em nosso universo cotidiano. A maioria das relações sociais 

estabelecidas, os objetos produzidos ou consumidos, as comunicações trocadas, delas 

estão impregnadas.” 
 

Em sua Teoria das Representações Sociais, Moscovici (1978 apud SILVA, 2016) 

entende que as representações têm o papel de construção da realidade e de criação de um 

universo consensual, ou seja, é através delas que os homens tornam inteligível a realidade física 

e social. Elas operam como “uma combinação de uma estrutura que está presente antes mesmo 

que nós comecemos a pensar e de uma tradição que decreta o que deve ser pensado” 

(MOSCOVICI, 2003 apud SILVA, 2016, p. 27). As representações não são, contudo, estáticas: 

como estruturas dinâmicas e entidades sociais com vida própria, operam em um conjunto de 

relações e de comportamentos que surgem e desaparecem constantemente. 

Segundo Moscovici (1978 apud SILVA, 2016), a formação e modificação das 

representações sociais se dão de duas maneiras: pela ancoragem e pela objetivação. A 

ancoragem associa a categorias e imagens conhecidas o que ainda não é conhecido, ou seja, 

“ancora” uma ideia estranha num contexto familiar. Já a objetivação, mais atuante que a 

ancoragem, transforma o abstrato em algo concreto, objetivo e “real”, transferindo o que está 

na mente em algo que exista no mundo físico; ou seja, reproduz o conceito em uma imagem – 

processo muito conhecido no mundo da propaganda.  

 É importante ressaltar que as representações sociais são profundamente ligadas às 

práticas sociais; para ser representação social, “é preciso que aquele objeto e sua representação 

tenham uma relevância cotidiana para aquele grupo que deles compartilha” (SILVA, 2016, p. 

30-31). Elas são um saber efetivamente praticado, que não deve ser apenas suposto, mas sim 

detectado em comportamentos e comunicações que de fato ocorram sistematicamente. 

 Para entender melhor a relação das representações sociais com a prática publicitária, a 

obra Gender Advertisements, de Erving Goffman (1979), é muito útil. Nela, o autor analisa um 

conjunto de 508 anúncios publicitários publicados no início dos anos de 1970, explorando o 
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modo como as imagens representam as relações de gênero. São centrais, nesta obra, os 

conceitos de display e de hiperritualização (“hyper-ritualization”). 

 Os displays funcionam como um tipo de expressão convencionalizada, passível de ser 

interpretada e reproduzida (como um código de comportamento ou de aparência), que produz 

indícios que comunicam sobre a identidade de uma pessoa. Dessa forma, os displays dependem 

da repetição para serem legitimados: eles só funcionam como indicativo ou evidência daquilo 

que informam graças ao próprio aprendizado da crença na sua evidência, ou seja, devido à 

crença de que se trata de algo naturalmente evidente. 

 Por isso, Goffman (1979) afirma que os anúncios publicitários são hiperritualizações: a 

representação em um comercial é uma representação da representação cotidiana. É uma 

representação do comportamento que é, em si mesmo, uma representação, expressão de 

identidade. Em suas palavras, os anúncios atuam “estilizando o que já é uma estilização” 

(GOFFMAN, 1979, p. 84, tradução nossa). A publicidade ensaia, produz e repete os 

comportamentos expressivos da vida cotidiana a fim de exprimir com a máxima eficiência a 

mensagem desejada; para isso, mostra não pessoas em particular, mas “categorias de pessoas”, 

que possam ser reconhecidas como reproduzidas na vida real. Então, como afirma Goffman 

(1979), o médico dos anúncios publicitários tem muito mais “cara de médico” do que os 

médicos de verdade – seu avental é mais branco, seu estetoscópio, mais brilhante, seu diploma 

é repleto de medalhinhas. Dessa maneira, “o discurso publicitário apresenta o mundo cotidiano 

em estado de graça” (GASTALDO, 2008, p. 152). Na seção sequente aborda-se como a 

publicidade “idealiza” a vida real. 

 

1.4 A relação entre psicologia e publicidade 

  Freud, o fundador da psicanálise, provou que:  

“[...] nossas escolhas, positivas ou negativas, nossas decisões e os objetivos de nossa 

existência, apesar de serem objeto de uma racionalização secundária, que os justifica 

frente a nossa própria consciência (e diante dos outros), expressam frequentemente 

pulsões inconscientes.” (MUCCHIELI, 1978, p. 12). 

  Dessa maneira, é correto afirmar que também o consumo – exceto quando movido 

apenas por razões fisiológicas –, acontece por razões inconscientes. Assim, a relação entre a 

psicologia e a publicidade acontece, em suma, no plano da realização de desejos. O anunciante 

promete ao consumidor que a aquisição e consumo de determinado produto lhe dará juventude, 

amor, reconhecimento, etc. Isso se dá através de um processo de significação, no qual um certo 
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produto se torna a expressão de estilos de vida e valores. O objetivo final desse processo de 

significação consiste, evidentemente, em “ligar a desejada identidade a um produto específico, 

de modo que a carência de uma identidade se transforme na carência do produto.” 

(VESTERGAARD; SCHRODER, 2004, p. 109). Dessa maneira, a propaganda constrói um 

universo imaginário em que o leitor é capaz de materializar os desejos insatisfeitos da sua vida 

diária.  

  Nesse processo, a propaganda acaba por revelar, através de seu conteúdo, quais são os 

desejos comuns entre os indivíduos, o que, por sua vez, manifesta características importantes 

da sociedade: 

“Ao compensar a monotonia da vida cotidiana pelo emprego de fantasias, a 

propaganda comprova inevitavelmente a monotonia da vida cotidiana. Ao mostrar as 

pessoas tal como elas podem vir a ser, os anúncios só fazem mostrar, por implicação, 

o que elas não são presentemente. Ou, para levar mais longe a argumentação, se a 

propaganda retrata pessoas belas, felizes, socialmente seguras e bem-sucedidas, não 

se segue que elas se consideram, no subconsciente, feias, infelizes, isoladas e 

frustradas?” (VESTERGAARD; SCHRODER, 2004, p. 183). 

Dessa forma, a propaganda se torna uma espécie de espelho mágico, no qual uma 

interpretação mais sutil pode permitir que se identifiquem os contornos do generalizado 

descontentamento popular com a vida cotidiana. Ela se fundamenta no desejo subconsciente de 

um mundo melhor, seja coletivamente ou individualmente. Rocha (1990, p. 26) também se 

refere à publicidade como um “espelho mágico”: 

“[...] o anúncio vai costurando uma outra realidade que, com base nas relações 

concretas de vida dos atores sociais, produz um mundo idealizado. Como espelho 

mágico reflete aspectos da sociedade que o engendra alimentando a ilusão de uma 

ideologia que se quer permanente em seu projeto. Cada anúncio, à sua maneira, é a 

denúncia de uma carência da vida real. O que nele sobra reflete aquilo que, embaixo 

na sociedade, cada vez mais falta em equilíbrio e bem-viver.”  

Vestergaard & Schroder (2004) dão alguns exemplos de interpretações que podem ser 

feitas a partir da propaganda, revelando aspectos de nossa cultura e de nossas aspirações. A 

ênfase dada aos jovens nos anúncios publicitários – temática que vai ao encontro deste trabalho 

–, por exemplo, “não deve ser encarada como distorção de um fato social, mas como um 

indicador da pouca consideração que a nossa cultura tem pela velhice” (VESTERGAARD; 

SCHRODER, 2004, p. 188). Do mesmo modo, as tão frequentes situações de lazer revelam 

uma antipatia pelo trabalho tal como ele é explorado, sistematizado e monotonizado pelo 

capitalismo industrial contemporâneo. Esses elementos permanecem latentes no universo da 

propaganda. 
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Mucchieli (1978), da mesma maneira que Vestergaard & Schroder (2004), já afirmava 

que a publicidade serve como um meio mais rápido para resolver os problemas de nossa 

sociedade, “para realizar a evasão sonhada, para aumentar e preencher o lazer, para facilitar a 

vida” (MUCCHIELI, 1978, p. 24). Segundo o autor, a propaganda promete a libertação total de 

todas as limitações e de todos os medos, traz a esperança de uma vida melhor em um mundo 

melhor.  

Kaliszewski (2013, tradução nossa) afirma, ainda, que, de acordo com sociólogos e 

cientistas sociais, a sociedade atualmente está experienciando níveis cada vez maiores de 

fragmentação. As instituições políticas, culturais e religiosas que uma vez nos guiaram através 

da vida estão continuamente perdendo importância. Como seres humanos, não mais 

dependemos de um conjunto fixo de tradições, mas temos a possibilidade de escolher o que 

acharmos conveniente. Uma maneira possível de encontrar esses valores e crenças que se 

encaixam com a nossa personalidade é cercando-nos de símbolos que representam os nossos 

valores e estilo de vida – por exemplo, produtos e marcas. Como reitera Fog et al. (2001 apud 

KALISZEWSKI, 2013, tradução nossa), “ao utilizar símbolos escolhidos e expressões visuais, 

fazemos uma declaração para comunicar quem somos ou como gostaríamos que os outros nos 

percebessem”.  

Severiano (2001) assinala que também a intensa urbanização, o anonimato das grandes 

metrópoles, a descrença na comunidade, na ética ou em qualquer outra referência tradicional 

geraram uma “instabilidade psíquica” nos indivíduos. Ela aponta que o desejo de participação 

política do cidadão foi substituído pelo de participação no consumo. O homem teria deixado de 

investir em ideais coletivos e direcionado seus interesses para ideais narcísicos. 

Sobre a publicidade, a autora afirma que, nela, é mostrada ao consumidor a 

possibilidade de ser “tudo de bom”, propondo uma relação de completude imaginária ao 

“cuidar” do consumidor e lhe mostrar como atingir sua onipotência. Baudrillard (2008) assinala 

que a publicidade discursa sobre um objeto de consumo, mas ela própria acaba se tornando o 

objeto consumido, uma vez que representa uma instância imaginária superior que se adaptará 

ao consumidor, o protegerá e o gratificará. Ela parece retratar o quanto a sociedade industrial 

se esforça para satisfazer os desejos individuais através da oferta de seus produtos. 

Enfim, é sabido que a publicidade deve muito à psicologia, visto que monta suas 

estratégias tomando como base fatores psicológicos dos indivíduos; mas, como visto, também 

a publicidade é útil para revelar aspectos latentes da sociedade. 
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2 AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

  Neste capítulo, são abordadas as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(NTIC). Elas compreendem as tecnologias e métodos para comunicar surgidas no contexto da 

“Revolução Informacional”, desenvolvidos progressivamente desde a segunda metade da 

década de 70, mas principalmente nos anos 90. São considerados NTIC os computadores 

pessoais, os telefones celulares, a TV por assinatura, a internet, a fotografia digital, entre outros 

(VELLOSO, 2014). As novas tecnologias causaram inúmeras transformações nos modos de 

sociabilidade, de consumo e produção de informação, tópicos tratados no item 2.1 deste 

trabalho a partir de autores como Pierre Lévy (1999), Manuel Castells (2003), Fernanda Bruno 

(2004), etc.  

  Assim, para compreender o panorama e as especificidades da inserção das novas 

tecnologias no cotidiano da população brasileira, no item 2.2 são expostos dados obtidos a partir 

de pesquisas e estudos a respeito de como avança o acesso a essas tecnologias no Brasil. 

  Além do contexto social e do panorama na sociedade brasileira, é importante abordar o 

discurso que vem sendo atribuído às NTIC desde o seu surgimento, que vêm sendo 

compreendidas como algo que manifesta uma ideologia do “novo”, causando um fascínio de 

longa data. São expostos os pontos de vista de autores como Wolton (2003), Castells (2003), 

Burnett & Marshall (2003) e Mosco (2004). 

2.1 Contexto social das novas tecnologias na contemporaneidade 

 Hoje, não só a comunicação estaria profundamente alterada pelas novas tecnologias, 

como essa transformação estaria, consequentemente, estendida a incontáveis outras áreas da 

vida cotidiana. Isso porque a comunicação, atualmente, vem assumindo um papel central em 

toda a estrutura social vigente (POMPEU, 2014), de forma que as transformações pelas quais 

passaram os processos comunicativos estão agora atingindo o âmbito do pessoal, do trabalho, 

da família, da identidade, etc.  

 Primeiramente, é importante ressaltar que a ideia de que as tecnologias causam um 

“impacto” sobre a sociedade é errônea. Esse pensamento sugere que a tecnologia, ou as 

técnicas, seriam comparáveis a um projétil, enquanto a sociedade e a cultura seriam meramente 

alvos, entidades passivas. Deve-se pensar, ao invés, que as tecnologias “são produtos de uma 

sociedade e de uma cultura” (LÉVY, 1999, p. 22). Lemos (2002 apud COVALESKI, 2014), da 
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mesma maneira, afirma que a sociedade não é passiva à inovação tecnológica. Conforme o 

pesquisador, acontece um duplo movimento de dominação e apropriação simbólica. 

 Dito isso, uma das mais importantes tecnologias de informação e comunicação, cuja 

influência na sociedade é largamente discutida entre filósofos e sociólogos, é a internet. 

Segundo Pierre Lévy (1999), na internet a informação passa a possuir um caráter plástico, 

fluído, hipertextual, interativo e virtual. As características virtualizante e desterritorializante do 

“ciberespaço”5 o tornaram um novo espaço de comunicação, de sociabilidade e de organização. 

Formam-se as comunidades virtuais, onde há “afinidades de interesses, de conhecimentos, 

projetos mútuos, em um processo de cooperação ou de troca, tudo isso independente das 

proximidades geográficas ou das filiações institucionais” (LÉVI, 1999, p. 127). Estando 

conectado à internet, o usuário está apto a se vincular a diversos tipos de redes e agrupamentos 

sociais, sem que isso precise ter relação direta com a sua localização física naquele momento. 

 Castells (2003), por outro lado, defende que a noção de “comunidades virtuais” seja 

substituída pela de sociedade em rede, uma vez que o termo “comunidade” remeteria à antiga 

concepção de sociabilidade baseada na proximidade geográfica. Segundo ele, há o 

desaparecimento da comunidade residencial como forma significativa de sociabilidade: “as 

pessoas não formam seus laços significativos em sociedades locais, não por não terem raízes 

espaciais, mas por selecionarem suas relações com base em afinidades” (CASTELLS, 2003, p. 

106). Ele ainda salienta que a tendência dominante na evolução das relações sociais em nossa 

sociedade é a ascensão do individualismo, sustentada pelos novos padrões de urbanização. No 

individualismo em rede, os indivíduos montam suas redes, tanto on-line quanto off-line, com 

base em seus interesses, valores, afinidades e projetos. 

 Segundo Covaleski (2014), o conteúdo disponibilizado na internet tende à acessibilidade 

ilimitada e à disponibilidade atemporal. Assim, conforme Melo (2010, p. 165 apud 

COVALESKI, 2014), ela configura 

“um espaço profícuo para o desenvolvimento de formas de comunicação transversais, 

interativas e cooperativas. Ambiente que propicia a integração de diferentes vozes, 

sem que necessariamente uma prevaleça sobre as demais, tornando ativo cada 

participante, contribuindo para que todos possam assumir o papel de emissores – se 

assim lhes aprouver.” 

                                                
5 “Espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores” 

(LÉVI, 1999, p. 92). 
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 Dessa forma, além de meio de consumo, a compreendemos, também, como meio de 

produção. Segundo Shirky (2011 apud COVALESKI, 2014), quando compramos uma máquina 

que permite o consumo de conteúdo digital, também compramos uma máquina para produzi-

lo; além disso, podemos compartilhar material com os amigos e falar sobre o que consumimos, 

produzimos ou compartilhamos. Não se trata de funcionalidades adicionais: elas são parte do 

pacote básico. Dessa forma, a vida conectada suscita um processo de empoderamento e de 

emancipação, expandindo a rede de contatos e conectando indivíduos a partir de interesses em 

comum. 

 Outra característica oriunda das novas tecnologias é a significativa modificação que 

ocorre na noção reinante de tempo. Segundo Pompeu (2014), a temporalidade praticada 

atualmente é distinta daquela anterior ao surgimento desse novo panorama tecnológico. A 

conectividade é tão contínua e imediata que se perde facilmente o interesse pelo que aconteceu 

minutos atrás.  

 A autora Fernanda Bruno (2004) discute, ainda, sobre a tendência à exposição da vida 

íntima e privada, em que as tecnologias participam de uma transformação no modo como os 

indivíduos constituem a si mesmos e modulam sua identidade a partir do “olhar” do outro. 

Bruno (2004) afirma que, com a chegada das novas tecnologias – a autora fala de weblogs e 

webcams, mas hoje podemos falar, de forma mais abrangente, de redes sociais –, as novas 

formas de exposição de si abalaram as fronteiras entre público e privado, encenando no âmbito 

público da internet práticas outrora restritas à vida íntima (como imagens do espaço privado 

cotidiano, o relato de acontecimentos pessoais, etc.) De acordo com a autora, a prática da 

exposição de si coincide com o processo de constituição do que os indivíduos tomam como seu 

‘eu’ e sua identidade. Dessa forma, até mesmo a forma com que os indivíduos constroem sua 

identidade foi modificada pelas novas formas de comunicação. 

 A exposição do indivíduo comum e a incidência do foco de visibilidade sobre o mesmo 

mostra que a internet “se desconecta do pertencimento ao mundo extraordinário da fama, do 

sucesso e da celebridade para se estender ao indivíduo qualquer, naquilo mesmo que ele tem de 

mais ordinário e banal” (BRUNO, 2004, p. 119).  

 É claro que, além da internet, inúmeras outras tecnologias – como os smartphones, a 

televisão por assinatura, os notebooks, etc. – promoveram mudanças significativas no cotidiano 

das pessoas, tendendo sempre para o consumo personalizado e individualizado da informação. 
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Por exemplo, com a popularização dos smartphones, tablets e da internet móvel, destacou-se a 

disseminação do uso de aplicativos diversos, com as mais variadas funções, inclusive para o 

acesso às próprias redes sociais (SILVA, 2016). Com a televisão por assinatura, é possível que 

o espectador escolha entre dezenas (ou centenas) de canais, assista a determinado programa 

quando bem entender, peça a qualquer hora um filme com o controle remoto, etc.6 

 Segundo Pompeu (2014), a penetração das tecnologias nas vidas das pessoas e os efeitos 

que isso gera na sociedade vêm provocando uma ruptura das mais significativas: o linear, o 

alfabético e o racionalmente organizado são substituídos pelo não-linear, pelo aleatório e pelo 

caótico. Por esse prisma, afirma o autor,  

“a sociedade estaria adquirindo novos contornos, encontrando formas criativas e 

inéditas de lidar com a informação, com o entretenimento, com o conhecimento e, 

claro, com o consumo também. [...] A lógica do aleatório e da miscelânea rompem 

com a previsibilidade, de modo que o usuário das redes sociais da internet, hoje, é 

marcado pelas infinitas possibilidades, é caracterizado pelo acesso que tem a esse 

vasto universo.” (POMPEU, 2014, p. 253). 

 Em razão de todas essas mudanças construídas mutuamente pela conectividade e pela 

própria sociedade, constantemente levanta-se a hipótese de que o aumento da interação on-line 

venha a substituir a off-line, ou que ela torne as pessoas mais introspectivas presencialmente. 

Contudo, Castells (2003) afirma que a internet, ao invés de ser uma causa de alienação do 

mundo real, adiciona interação on-line às relações sociais existentes, aumentando tanto os laços 

fracos quanto os laços fortes. Não obstante, o autor afirma que pode, sim, acontecer perda de 

envolvimento social entre os usuários mais assíduos da internet. Mas, de modo geral, a relação 

on-line, mais do que uma extensão, complementa a off-line7. 

2.2 Panorama na sociedade brasileira 

 Para compreender o panorama das novas tecnologias no Brasil, é importante analisar 

como avança o acesso a essas novas tecnologias, quem as utiliza, como são as diferenças de 

acesso entre as classes sociais e com que finalidades os brasileiros as utilizam. 

                                                
6 A televisão por assinatura é, por vezes, apontada como estando “ameaçada” diante de plataformas como o 

YouTube ou o Netflix, que permitem uma personalização de conteúdo ainda mais individualizada e pessoal. 

7 Fonte: Fundação Telefônica Vivo - Juventude Conectada 2. Disponível em: <fundacaotelefonica.org.br/wp-

content/uploads/pdfs/Juventude-Conectada-2016.pdf>. Acesso em: 7 nov 2016. 

http://fundacaotelefonica.org.br/%20wp-content/uploads/pdfs/Juventude-Conectada-2016.pdf
http://fundacaotelefonica.org.br/%20wp-content/uploads/pdfs/Juventude-Conectada-2016.pdf
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 No Brasil, assim como em todo o mundo, o acesso às novas tecnologias cresce 

exponencialmente. De acordo com pesquisa do IBGE8, a porcentagem de domicílios brasileiros 

com acesso à internet ultrapassou os 50% em 2014. Os dados mostram que, neste ano, 36,8 milhões 

de casas estavam conectadas, o que representava 54,9% do total. Em 2013, esse índice era de 48%. 

Isso representa um grande salto especialmente em relação ao ano de 2001, em que apenas 8,6% dos 

domicílios possuíam microcomputador com acesso à internet9. E o crescimento na 

acessibilidade não diz respeito apenas às classes mais altas: na segmentação conforme a renda, 

todas as classes estavam acima da média nacional. Estava abaixo desse patamar apenas as residências 

cujos moradores tinham renda de até um salário. No entanto, o maior índice de uso da internet foi 

encontrado entre as casas com renda per capita de mais de cinco salários mínimos, que correspondia 

a 88,9%. 

 Tamanha inclusão digital foi promovida pela adoção do celular como o aparelho mais 

utilizado para navegar. A penetração dos aparelhos já atingiu praticamente toda a população 

brasileira: 9 em cada 10 brasileiros possuem um celular10, e a cada cinco casas, quatro usam 

telefone móvel para se conectar à internet. Até 2013, esse posto era dos computadores, que caíram 

em 2014 para a segunda colocação: estavam presentes em 76,6% das casas, percentual que era de 

88,4% no ano anterior. Hoje, 85% dos jovens conectados utilizam o celular como principal 

dispositivo de acesso à internet, o que corresponde a um crescimento de 102% em relação ao ano de 

201311. Segundo dados da Kantar Worldpanel (2016), a distribuição dos aparelhos celulares 

também atinge todos os níveis socioeconômicos e faixas etárias, o que faz deles uma tecnologia 

quase ubíqua, presente em todos os lugares. O mercado nacional de smartphones está 

amadurecendo rapidamente, fazendo com que os modos, expectativa e intensidade de utilização de 

dispositivos móveis dos usuários brasileiros avancem de maneira irreversível. 

                                                
8 “Internet chega pela 1ª vez a mais de 50% das casas no Brasil, mostra IBGE”. Disponível em: 

<g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/internet-chega-pela-1-vez-mais-de-50-das-casas-no-brasil-mostra-

ibge.htm>. Acesso em: 7 nov 2016. 

9 Fonte: IBGE. “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2001”. Disponível em: 

<www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2001/default.shtm>. Acesso em: 7 nov 

2016. 

10 Fonte: Kantar Worldpanel. Disponível em: <br.kantar.com/tecnologia/móvel/2016/janeiro-9-em-cada-10-

brasileiros-possuem-celular>. Acesso em: 7 nov 2016.  

11 Fonte: Fundação Telefônica Vivo - Juventude Conectada 2. Disponível em: <fundacaotelefonica.org.br/ wp-

content/uploads/pdfs/Juventude-Conectada-2016.pdf>. Acesso em: 7 nov 2016. 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/internet-chega-pela-1-vez-mais-de-50-das-casas-no-brasil-mostra
http://fundacaotelefonica.org.br/%20wp-content/uploads/pdfs/Juventude-Conectada-2016.pdf
http://fundacaotelefonica.org.br/%20wp-content/uploads/pdfs/Juventude-Conectada-2016.pdf
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 O uso da internet mostrou ainda relação direta com a escolarização: quanto mais 

escolarizado, maior o acesso à rede: 92,1% dos indivíduos com 15 anos ou mais de estudo têm 

acesso à rede, enquanto a porcentagem é de somente 5,2% entre pessoas com até um ano de 

estudo.12 

 Além de o acesso crescer entre todas as classes sociais – porém, é claro, este está longe de 

ser igualitário –, ele também cresce entre todos os grupos de idade: em 2013, apenas 12,6% de 

indivíduos com mais de 60 anos acessavam a internet, enquanto em 2014 essa porcentagem era de 

14,9%. No entanto, segundo o IBGE, quanto mais jovem, maior o uso da internet. O pico ocorre 

no grupo de 15 a 17 anos, com 81,8% dessa população conectada, e vai declinando com o 

avanço da faixa etária. 

  A comunicação interpessoal é a atividade on-line preferida pela ampla maioria dos 

jovens brasileiros13. As atividades mais praticadas são as conversas por mensagens 

instantâneas, acesso a redes sociais e troca de e-mails, ao passo que as menos praticadas são 

participar de fóruns de discussão e criar ou atualizar websites e blogs. Depois da comunicação, 

as atividades de lazer e entretenimento formam o segundo grupo de atividades mais popular 

entre os jovens, como assistir a filmes, séries e programas de TV on-line, além de ouvir música 

e fazer download de conteúdos diversos. 53% dos jovens conectados brasileiros praticam essas 

ações mais de uma vez ao dia, diariamente ou quase todos os dias. No entanto, atividades de 

educação, aprendizagem e treinamento registram índices consideráveis de queda: enquanto, em 

2013, 86% dos jovens dizia usar a internet para pesquisas escolares, em 2015 esse porcentual 

despencou para 59%. 

 Não obstante, ao passo que crescem o acesso à internet e o consumo de telefones móveis 

e smartphones, algumas novas tecnologias parecem perder força, como é o caso da TV por 

assinatura. Entre julho e novembro de 2015, os brasileiros cancelaram mais de 500 mil planos 

– representando uma perda de 2,5% no total de consumidores das operadoras.14 No mês de 

julho, havia um total de 19,658 milhões de planos ativos no Brasil, enquanto em novembro esse 

                                                
12 “Mais da metade dos brasileiros tem internet, diz IBGE”. Disponível em: <http://revistapegn.globo.com/Dia-a-

dia/noticia/2016/04/mais-da-metade-dos-brasileiros-tem-internet-diz-ibge.html>. Acesso em: 7 nov 2016.  

13 Fonte: Fundação Telefônica Vivo - Juventude Conectada 2. Disponível em: <fundacaotelefonica.org.br/ wp-

content/uploads/pdfs/Juventude-Conectada-2016.pdf>. Acesso em: 7 nov 2016.  

14 “TVs por assinatura perderam meio milhão de assinantes em quatro meses”. Disponível em: 

<www.tecmundo.com.br/tv-a-cabo/94316-tvs-assinatura-perderam-meio-milhao-assinantes-quatro-meses.htm>. Acesso 

em: 7 nov 2016. 

http://fundacaotelefonica.org.br/%20wp-content/uploads/pdfs/Juventude-Conectada-2016.pdf
http://fundacaotelefonica.org.br/%20wp-content/uploads/pdfs/Juventude-Conectada-2016.pdf
http://www.tecmundo.com.br/tv-a-cabo/94316-tvs-assinatura-perderam-meio-milhao-assinantes-quatro-meses.htm
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número baixou para 19,167 milhões – representando a pior crise no mercado de TVs por 

assinatura desde o início dos anos 2000. Além da crise financeira do país, outro fator 

determinante para essa queda estaria nos serviços de streaming (que transmitem imagem e som 

através de uma rede qualquer de computadores sem a necessidade de efetuar downloads do que 

está se vendo e/ou ouvindo). 

2.3 O discurso acerca das novas tecnologias 

  No livro “Internet, e depois? Uma teoria crítica das novas mídias”, Wolton (2003) 

discutia sobre como a sociedade atribui um discurso revolucionário, e até mesmo utópico, às 

novas tecnologias. Segundo o autor, a sua identificação com o progresso e com a modernização 

é onipresente nos discursos dos políticos, das mídias e das elites. Ele também salienta a presença 

constante do apelo aos jovens, que veem nas novas tecnologias a ideia de abertura, a recusa das 

mídias de massa, o desejo de responder à angústia antropológica, à atração pelo moderno, à 

procura de novas formas de solidariedade. Essa variedade de atrativos das novas tecnologias 

ilustra o fato de que elas sejam investidas de muitas outras coisas que puramente a função 

técnica: trata-se de modificar as relações humanas e sociais. 

  As dimensões psicológicas, destaca, são essenciais na atração pelas novas tecnologias, 

pois vêm ao encontro do profundo movimento de individualização de nossa sociedade. Elas 

simbolizam a capacidade de dominar o tempo e o espaço, um pouco como os automóveis nos 

anos 30. Wolton (2003) afirma que três palavras são essenciais para compreender o sucesso das 

novas tecnologias: autonomia, domínio e velocidade. Conforme o autor,  

“Cada um pode agir, sem intermediário, quando bem quiser, sem filtro nem hierarquia 

e, ainda mais, em tempo real. Eu não espero, eu ajo e o resultado é imediato. Isto gera 

um sentimento de liberdade absoluta, até mesmo de poder, de onde se justifica muito 

bem a expressão “surfar na Internet”.  (WOLTON, 2003, p. 85). 

  Esse tempo real que perturba as escalas habituais do tempo e da comunicação é 

provavelmente essencial como fator de sedução. Além disso, a informação está disponível a 

todos sem hierarquia, o que sugere que se trata de um espaço transparente. A Web torna-se uma 

figura de utopia, de uma sociedade onde os homens são livres, capazes de se emancipar por eles 

mesmos. Isso corresponde ao espírito de nossa época, que “valoriza a liberdade individual, em 

um momento no qual não há muito mais terrenos para aventuras, nem de evasões a serem 

oferecidas às novas gerações” (WOLTON, 2003, p. 86).  

  A isso, somam-se o seu caráter mágico, o fato de que a cada momento suas capacidades 

aumentam e os preços diminuem, a extensão das áreas de aplicação, o caráter lúdico de suas 
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atividades, e seu caráter “democrático”. Todos esses fatores justificam o encantamento que as 

novas tecnologias operam em boa parte dos jovens. No entanto, o autor afirma: 

“[...] nesta utopia da Net o mais importante não está na fascinação técnica [...]; o mais 

importante reside no fato de que a Net tenha se tornado o suporte dos eternos sonhos 

por uma nova solidariedade, mesmo sendo, infelizmente, um pouco triste constatar a 

defasagem entre a qualidade destas utopias e as atuações terrivelmente eficazes dos 

mercadores do templo, destas indústrias que instalam uma infraestrutura muito 

distante desde ideal de solidariedade. Não é certamente o Big Brother, mas também 

não é a utopia fraternal com que muitos sonham, e se têm motivos de sobra para temer 

que a geração Internet se decepcionará tanto quanto aquelas que em outros tempos 

acreditaram que a política iria mudar tudo.” (WOLTON, 2003, p. 89-90). 

  Castells (2003), tal qual Wolton (2003), afirma que há um discurso em torno das novas 

tecnologias que as identifica com o progresso. Segundo o autor, a “cultura da internet” se 

construiu, entre outros fatores, a partir da crença tecnocrática no progresso humano através da 

tecnologia. De acordo com Burnett e Marshall (2003 apud SILVA, 2016) há uma “ideologia da 

tecnologia” em operação na cultura contemporânea: uma ideologia que está preocupada com a 

tecnologia, portanto, torna qualquer nova tecnologia não só natural e normal para a cultura, mas 

algo que é necessário para fazer a sociedade melhorar. 

  Para os autores, as novas tecnologias são beneficiadas por uma contínua narrativa, na 

cultura ocidental, cujo conto dominante tem sido o da “transformação revolucionária”. É 

possível observar, no entanto, que outras “mídias do passado” forneceram descrições de futuro 

de maneira muito semelhante: “[...] quando o rádio foi desenvolvido e introduzido, acreditava-

se que ele ofereceria um caminho para um futuro melhor” (BURNETT & MARSHALL, 2003, 

p. 8, apud SILVA, 2016), assim como aconteceu, também, com os discursos acerca da televisão. 

Ainda, segundo os autores, em uma ideologia da tecnologia, “nós aceitamos a velocidade da 

obsolescência tecnológica e naturalizamos nossos desejos de consumidores que não podem ser 

realmente felizes sem o último modelo” (BURNETT & MARSHALL, 2003, p. 9, apud SILVA, 

2016). 

  Mosco (2004 apud SILVA, 2016), por sua vez, afirma que, quando as tecnologias são 

“novas”, existe uma fase de fetichização, de período mítico. Nessa fase, elas são repositórios 

de futuro da sociedade, idealizadas como transformadoras de nosso mundo. Os mitos do 

ciberespaço, por exemplo, apontam o desejo de uma “comunidade prometida”, incorporando 

promessas como a transformação social ou a paz mundial. 

  Essas crenças e mitos a respeito das novas tecnologias não são, contudo, novas, assim 

como afirmavam Burnett & Marshall (2003 apud SILVA, 2016). Segundo Mosco (2004 apud 
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SILVA, 2016), tempo, espaço e política também estavam para ser radicalmente transformados 

por tecnologias como o telégrafo, a eletricidade, o telefone, o rádio e a televisão: 

A TV a cabo – a típica conclusão chega – tinha o potencial de conectar pessoas como 

nenhuma outra tecnologia. Traria uma comunicação bidirecional onipresente. [...] O 

universo multicanal iria revitalizar comunidades, enriquecer escolas, acabar com a 

pobreza, eliminar a necessidade de tudo – desde os bancos aos centros comerciais – e 

reduzir a dependência do automóvel. Bastaria termos a vontade, o dinheiro, as 

políticas certas, etc., etc. Em suma, a TV a cabo iria transformar o mundo. Soa 

familiar? É impressionante como as previsões sobre os efeitos das novas tecnologias 

mudaram pouco ao longo dos anos. Como uma vez as pessoas saudaram a Era do 

Telégrafo, a Era da Eletricidade, a Era do Telefone, a Era do Rádio, a Era da Televisão, 

diz-se que nós estamos, agora, na Era do Computador (MOSCO, 2004, p. 1-2, apud 

SILVA, 2016).  

 

 Assim, como em uma “amnésia histórica”, cada geração renova a crença de que, 

independentemente do que foi dito por outras gerações sobre tecnologias anteriores, estas 

“novas”, sim, poderão cumprir a promessa revolucionária.  

 Mosco (2004 apud SILVA, 2016) também discute a participação de instituições e de 

empresas na construção das representações e do fascínio pelas novas tecnologias, beneficiando-

se da venda dos aparatos tecnológicos. Segundo o autor, há enormes investimentos publicitários 

para vender, igualmente, produtos específicos e a mensagem geral de que uma nova era 

amanheceu e devemos, nas palavras da Apple Computer, “think different” (MOSCO, 2004 apud 

SILVA, 2016).  

 Assim, pode-se concluir que o discurso transformador acerca das novas tecnologias está 

imbuído de motivações psicológicas. Busca-se, constantemente, algo que traga esperanças para 

um futuro melhor, e o caráter “democrático” e “libertador” das novas tecnologias faz com que 

elas sejam um escopo ideal para depositar essas esperanças.  
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3 METODOLOGIA DA ANÁLISE 

Neste capítulo, é feita uma descrição teórica do método de pesquisa escolhido para o 

presente trabalho, que é a análise de conteúdo. Também são apresentados os procedimentos 

adotados para a realização da análise, bem como a definição do corpus da pesquisa e dos índices 

de referenciação que nortearam a análise dos comerciais. 

3.1 Análise de conteúdo 

A análise de conteúdo (AC) foi adotada para este trabalho por sua capacidade de 

compreender a expressão dos contextos e o apelo através desses contextos, a partir da 

reconstrução de representações (BAUER, 2002). As funções de traçar um perfil ou comparar 

os perfis para identificar um contexto são inferências básicas de uma AC e dialogam 

diretamente com a proposta da presente pesquisa, pois buscou-se, aqui, identificar os elementos 

presentes nos comerciais televisivos da operadora Vivo para aplicar as conclusões e 

interpretações a um contexto maior, que é o da sociedade contemporânea e sua relação objetiva 

e subjetiva com as novas tecnologias, além de procurar inferir reflexões a respeito da sociedade 

pós-moderna. 

Segundo Bardin (2009, p. 31), a análise de conteúdo “é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações”. Esse método procura conhecer aquilo que está por trás das palavras, 

imagens, sons e representações, visando o conhecimento de variáveis de ordem psicológica, 

sociológica, histórica, etc. 

De acordo com Krippendorff (1990), a comunicação de massa é domínio tradicional da 

análise de conteúdo. Contudo, o autor observa que esta não pode se limitar a ser tão somente 

descritiva, pois não basta quantificar aquilo que se deseja investigar; é imprescindível que as 

informações sejam entendidas correlacionando-as aos fenômenos que fazem parte do contexto 

da audiência. Triviños (1987) salienta a importância de que o pesquisador não detenha sua 

atenção exclusivamente no conteúdo manifesto dos documentos. Ele deve aprofundar sua 

análise, tratando de desvendar o conteúdo latente que eles possuem. 

3.2 Procedimentos metodológicos 

O viés qualitativo está presente, neste trabalho, desde a coleta de dados até a 

interpretação destes. Godoy (1995, p. 62) ressalta as características essenciais desse tipo de 

pesquisa: a) o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 

fundamental; b) o caráter descritivo; c) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida 
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como preocupação do investigador; d) o enfoque indutivo. Todos esses fatores foram 

substanciais para conduzir a pesquisa. Primeiro, os materiais foram selecionados diretamente 

do seu “ambiente natural”, ou seja, do dia a dia das pessoas, que são os comerciais de televisão. 

Segundo, os comerciais foram analisados com base em suas descrições (ou categorias), como 

será visto a seguir. Depois, o que importa para esta pesquisa é exatamente o sentido que as 

novas tecnologias de comunicação têm para as pessoas e suas vidas. Por último, as conclusões 

da análise de conteúdo foram levantadas através da indução, isto é, formuladas a partir do 

referencial teórico e das impressões da pesquisadora. 

Posto isso, para a análise dos comerciais foi levado em consideração o método de Bardin 

(2009), a autora mais citada no Brasil em pesquisas que adotam a análise de conteúdo como 

técnica de análise (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). Mais especificamente, o método 

adotado foi o da análise categorial (temática), que é cronologicamente o mais antigo e, na 

prática, o mais utilizado. 

Bardin (2009) desenvolve o método da análise temática com um viés 

predominantemente quantitativo. Entretanto, a autora caracteriza a análise de conteúdo como 

sendo empírica, não podendo ser desenvolvida com base em um modelo exato e estando sujeita 

a adaptações e modificações, de acordo com o objeto estudado. Segundo Cappelle, Melo e 

Gonçalves (2003), a análise vai depender “especificamente do tipo de investigação a ser 

realizada, do problema de pesquisa que ela envolve e do corpo teórico adotado pelo 

pesquisador, bem como do tipo de comunicações a ser analisado”. Desse modo, para esta 

pesquisa, o método passou por algumas mudanças para que o viés seja de caráter qualitativo, 

de acordo com a proposta do trabalho.  

Nas palavras de Bardin (2009, p. 115-116), 

Pode-se dizer que o que caracteriza a análise qualitativa é o facto de a inferência – 

sempre que é realizada – ser fundada na presença do índice (tema, palavra, 

personagem, etc.), e não sobre a frequência da sua aparição, em cada comunicação 

individual. 

Assim, o método de análise de conteúdo empregado foi o designado por Bardin (2009), 

porém com um enfoque predominantemente qualitativo, atribuindo menor importância à 

frequência e à quantidade dos índices (que serão explicitados mais adiante) e mais destaque 

para os valores subjetivos do material a ser analisado – os comerciais televisivos da Vivo. Dito 

isso, a análise é dividida em três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados. 
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A pré-análise é a fase em que se organiza o material a ser analisado com o objetivo de 

torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. É onde foram feitos os recortes e a 

definição do corpus de pesquisa, que será especificado no item 5.3. Além disso, nesta fase, 

foram elaborados os índices, ou seja, os elementos a serem analisados (mensagens, 

personagens, elementos técnicos, etc.), a partir dos quais toda a análise foi fundamentada. 

Assim, todos os materiais receberam uma leitura a partir do mesmo referencial, o que 

engrandece a fidedignidade da pesquisa. Essa etapa será especificada no item 5.4 deste trabalho. 

A fase que compreende a exploração do material é o detalhamento dos comerciais, feito 

a partir de categorias (sistemas de codificação), que, por sua vez, derivam dos índices 

elaborados na pré-análise. A codificação, a classificação e a categorização são básicas nesta 

fase. Pela terceira fase entende-se o tratamento dos resultados, inferência e interpretação dos 

dados. É o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica (BARDIN, 2009). Ambas as fases 

encontram-se no capítulo 6, onde foram inferidas as representações sociais das novas 

tecnologias nos comerciais da operadora Vivo ao longo dos anos, com o intuito de notar padrões 

e mudanças, que refletem e são refletidos na sociedade. 

A inferência dos resultados numa pesquisa qualitativa depende do “arcabouço de 

interpretação empregado pelo pesquisador, que lhe serve de visão de mundo e de referencial” 

(NEVES, 1996, p. 2). Esse arcabouço foi desenvolvido nos capítulos antecedentes a esse, ou 

seja, nos capítulos sobre a comunicação publicitária e sobre as novas tecnologias de informação 

e comunicação. As teorias e os referenciais então evidenciados foram, portanto, aplicados às 

características observadas nos comerciais para a sua interpretação. 

3.3 Definição do corpus 

Nesta parte do trabalho é explanado o modo como foi feita a definição do corpus da 

pesquisa, que compreende “o conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos 

aos procedimentos analíticos” (BARDIN, 2009, p. 96).  

Para que a análise seja fidedigna, é importante que a seleção dos documentos ocorra de 

forma organizada e sistemática, sendo estruturada em conformidade com o objetivo da 

pesquisa, a fim de que se escolha o universo de documentos capaz de fornecer informações 

sobre o tema levantado. 

Desse modo, para selecionar os documentos que integraram o corpus da pesquisa, foram 

feitos alguns recortes. O primeiro foi quanto ao próprio anunciante, no caso, a Vivo. O segundo 
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recorte foi quanto ao formato: os materiais analisados são do gênero audiovisual, por sua 

capacidade de agregar uma vasta quantidade de símbolos e representações, tanto visuais quanto 

sonoros, fornecendo um espaço propício para análises e interpretações a respeito das 

representações sociais. O terceiro recorte foi referente ao meio de comunicação utilizado para 

a divulgação dos comerciais, isto é, a televisão. Para uma análise precisa, o critério da 

homogeneidade deve ser seguido. A partir de um meio homogêneo é possível focar mais no 

conteúdo dos documentos, pois há menos variáveis a serem consideradas.  

Ademais, a televisão – essencialmente a televisão aberta – possui uma audiência muito 

abrangente, dirige-se a um público bastante diversificado (RIBEIRO, 2008), e compõe uma 

fatia majoritária dos investimentos publicitários15. Ela é reflexo e, ao mesmo tempo, referência 

de modos de vida, convertendo-se em “parte fundamental de nossa vida diária, de nossas formas 

de construir o símbolo, e de nosso modo de criar comunidades de sentido” (RINCÓN, 2002, p. 

14). Segundo Vieira (2009), através da tecnologia audiovisual da televisão é possível criar 

narrativas complexas com grande quantidade de informação e agenciar vários sentidos e 

valores, o que faz dos filmes publicitários materiais de análise ricos em símbolos passíveis de 

interpretação. 

Assim, definidos o anunciante, o formato e o meio de comunicação, parte-se, 

finalmente, para a seleção dos comerciais.  Para cumprir com a regra da exaustividade de Bardin 

(2009) quanto à seleção do corpus – que diz respeito à não-seletividade –, foram levantados 

todos os comerciais veiculados em televisão aberta ou fechada da operadora Vivo encontrados 

na internet, dentro de sites de busca, de acervo de comerciais e de sites que suportam materiais 

audiovisuais, como o Youtube e o Facebook. Devido ao grande porte da marca, não foi possível 

obter uma resposta quanto à possibilidade de todos os comerciais serem disponibilizados para 

a pesquisa. No entanto, uma parte significativa dos comerciais da empresa pôde ser encontrada, 

resultando em um total de 110 filmes. 

Analisar todo o corpo de comerciais encontrados seria uma tarefa inviável, dado o tempo 

disponível para a realização da pesquisa. No entanto, segundo Bardin (2009), o corpus de uma 

análise de conteúdo não necessariamente precisa abranger a totalidade do universo inicial, 

contanto que ele seja representativo. Assim, a análise qualitativa pode funcionar sobre corpora 

                                                
15 62,9% dos investimentos em 2015 foram direcionados à TV aberta. Fonte: Media Compass - Jan a Dez/2015. 

Disponível em: <https://www.kantaribopemedia.com/media-compass-jan-a-dez-2015>. Acesso em: 27 maio 2016. 
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reduzidos, desde que sejam meticulosamente escolhidos, para que então os resultados obtidos 

para a amostra possam ser generalizados ao todo. 

De acordo com Bardin (2009), um universo heterogêneo requer uma amostra maior que 

um universo homogêneo. Assim, optou-se por escolher um determinado tipo de propaganda, o 

que reduz o corpus e o torna mais uniforme. 

Desse modo, para definir o tipo de propaganda a ser selecionado para a amostra, foi 

feita uma leitura flutuante16
 desses materiais, na qual foi possível observar alguns padrões e 

diferenças presentes nos comerciais. Pôde ser verificado, por exemplo, que, com o passar dos 

anos, os produtos e serviços oferecidos foram se tornando mais diversificados, e, com isso, as 

propagandas promocionais passaram a divulgar serviços e planos cada vez mais variados. 

Analisar essas propagandas permitiria perceber muitas das mudanças objetivas sobre as novas 

tecnologias da comunicação, como os novos planos, a velocidade de conexão cada vez maior e 

a integração crescente entre as mídias. No entanto, um outro tipo de propaganda se mostrou 

mais pontual e mais representativo, à medida que permitiria notar tanto mudanças objetivas 

quanto subjetivas: a propaganda institucional. 

A propaganda institucional promove o nome, a imagem, o pessoal ou a reputação de 

uma empresa ou marca. Ela divulga a empresa como um todo, buscando a valorização da marca 

e seu reconhecimento perante o público-alvo. Cabe aqui salientar a diferença entre propaganda 

institucional e propaganda de marketing:  

“[...] a principal diferença entre a propaganda institucional e a propaganda de 

marketing é que a primeira se preocupa mais com ideias e conceitos intangíveis (como 

a ética empresarial ou o espírito comunitário de uma empresa), enquanto a segunda se 

concentra em promessas concretas e imediatas [...].” (GRACIOSO, 2006, p.36). 

Nesse sentido, os filmes institucionais da Vivo se mostraram bastante ricos em 

significação e informação sobre os seus valores e serviços e representariam os ideais mais 

relevantes para a empresa no momento em que o comercial foi feito, cumprindo o critério da 

pertinência, no qual “os documentos retidos devem ser adequados, enquanto fonte de 

informação, de modo a corresponderem ao objetivo que suscita a análise” (BARDIN, 2009, p. 

98). 

                                                
16 A leitura flutuante é, para Bardin (2009, p. 96), uma fase da análise de conteúdo que consiste em estabelecer 

contato com os documentos e em conhecer o texto, “deixando-se invadir por impressões e orientações”, que auxilia 

na orientação da pesquisa. 
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Assim, dentre os 110 comerciais, foram selecionados todos os institucionais, o que 

formou uma amostra de 18 filmes. Entre o período que será analisado, de 2003 a 2016, não 

foram encontrados comerciais institucionais nos anos de 2004, 2006, 2010 e 2013. Em 2004, 

não foi encontrado nenhum registro de comunicação institucional da marca Vivo em televisão 

aberta. No ano de 2006, foi encontrada uma matéria com uma breve descrição de um comercial 

institucional da operadora; no entanto, o comercial em si não foi encontrado. Já no ano de 2010, 

constava em uma matéria17 que a Vivo não faria comunicação institucional na TV na Copa do 

Mundo de 2010. Em 2013, por sua vez, foi encontrado um comercial não-promocional que fazia 

menção apenas ao campeonato mundial, não ressaltando nenhum valor próprio da marca; todos 

os outros eram de caráter promocional. 

As propagandas institucionais encontradas foram as dos anos 2003, 2005, 2007 (2), 

2008 (2), 2009 (3), 2011, 2012, 2014 (3), 2015 (3) e 2016. Nos anos em que foram encontrados 

mais de um comercial, os comerciais ou faziam parte de uma campanha integrada (onde a 

mesma linha criativa prevalecia) ou um dos comerciais se mostrou significativamente mais 

marcante e relevante. Assim, foi selecionado um comercial de cada um desses anos, totalizando 

em um corpus formado por 10 filmes, que serão submetidos à análise.  

Desses 10 filmes, somente um foi veiculado exclusivamente em televisão paga. Por 

representar uma mudança de abordagem a respeito do uso dos celulares, ele se mostrou 

imprescindível para analisar a modificação de posicionamento da marca através do tempo. O 

comercial foi veiculado no ano de 2015, em um momento no qual estava ocorrendo uma 

ampliação das assinaturas na TV paga, tendo em vista a redução dos valores dos pacotes 

oferecidos pelas operadoras de telefonia. De 2010 a 2015, a audiência dos chamados OCNs 

(todos os canais pagos, excluindo todos os canais abertos) cresceu cerca de 135%18. Ou seja, 

apesar de configurar uma exceção entre os outros materiais do corpus, o comercial foi veiculado 

em um momento no qual a televisão paga não mais representava apenas as classes mais 

privilegiadas da população, mas também as classes C e D, que constituíam 95% dos novos 

                                                

17 “Nesta Copa, Vivo terá comunicação institucional só na web”. Disponível em: <exame.abril. 

com.br/marketing/noticias/nesta-copa-vivo-tera-comunicacao-institucional-so-web-569682>. Acesso em: 2 jun 

2016. 

18 “TV aberta cai, e TV paga dispara 135% no país em 5 anos”. Disponível em: <celebridades.uol. 

com.br/ooops/ultimas-noticias/2015/09/11/tv-aberta-cai-e-tv-paga-dispara-135-no-pais-em-5-anos.htm>. Acesso 

em: 12 jun 2016. 

http://celebridades.uol/
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clientes de TV por assinatura já em 201319. Além disso, essa característica será levada em 

consideração para a análise, que deve atentar tanto para as similaridades quando para as 

disparidades entre os documentos do corpus.  

3.4 Elaboração dos índices de referenciação 

Ikeda e Chang (2005) afirmam que a análise temática de Bardin (2009), adotada para esta 

pesquisa, consiste na descoberta de núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja 

presença seja significativa para o objetivo de pesquisa. Esses núcleos de sentido nada mais são 

do que os índices, que consistem nos “elementos do texto a serem analisados” (IKEDA; 

CHANG, 2005, p.7), como, por exemplo, a menção explícita de um tema numa mensagem.  

Segundo Bardin (2009), a abordagem não-quantitativa da análise de conteúdo recorre a 

indicadores não frequenciais suscetíveis a inferências. Dessa forma, a frequência é de menor 

importância se comparada ao conteúdo e à presença (ou ausência) de certas temáticas e 

características nos comerciais. Como neste trabalho são analisados comerciais televisivos, o 

que importa para a análise são os elementos da narrativa e os elementos técnicos das peças 

audiovisuais.  

 A narrativa é de extrema importância e possui um papel fundamental para compreender 

as representações sociais das novas tecnologias. Como visto no item 1.2.1, a narrativa é a 

representação de um evento ou uma série de eventos, onde um evento pode ser equiparado a 

uma ação (KALISZEWSKI, 2013). A partir de elementos da narrativa como mensagem, 

conflito, personagens e espaço é possível observar fatores importantes a respeito de como são 

representadas as novas tecnologias de informação e comunicação nos comerciais. Uma vez que 

a grande maioria dos comerciais não possui um enredo definido, com começo, meio e fim, ele 

será abordado sob o título “sinopse”, com o objetivo de situar o leitor e apresentar um breve 

resumo dos acontecimentos – no entanto, essa parte não entrará na análise. É possível verificar 

o enredo completo de todos os filmes no Apêndice A, onde há a transcrição dos comerciais.  

Os elementos técnicos também são indispensáveis para revelar aspectos latentes 

presentes nos comerciais, pois sustentam a narrativa e o conceito pretendido. Assim, são 

descritos os aspectos imagéticos (planos e cores) e os sonoros (que compreendem as músicas, 

                                                
19 “95% de novos clientes de TV por assinatura são classe C ou D”. Acesso em: <exame.abril. 

com.br/tecnologia/noticias/95-de-novos-clientes-de-tv-por-assinatura-sao-classe-c-ou-d>. Acesso em: 12 jun 

2016. 

http://exame.abril/
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ruídos, diálogos, locuções, etc.). A análise desses elementos é imprescindível para entender o 

imaginário associado às novas tecnologias. 

Mostrou-se necessário uma seção para descrever, especificamente, como se dá o uso das 

novas tecnologias nos filmes (quais são elas e para que finalidades são usadas), visto que os 

usos e apropriações feitos pelos indivíduos interessam à proposta deste trabalho.  

Há, também, a questão do contexto. Não só o contexto da mensagem é importante, mas 

também o contexto exterior a este, ou seja: as condições de produção e os acontecimentos 

anteriores ou paralelos aos comerciais. É importante situar o leitor a respeito de como se 

encontrava a operadora ou as novas tecnologias no ano em que o comercial foi produzido e 

veiculado. 

Assim, após uma pesquisa bibliográfica sobre publicidade audiovisual (item 1.2) e uma 

pré-análise dos comerciais escolhidos, os fatores que se mostraram mais relevantes e que 

formam a base para a categorização – e consequente análise – dos comerciais são: 

- Mensagem; 

- Conflito; 

- Personagens; 

- Espaço; 

- Planos; 

- Cores; 

- Som; 

- Uso das novas tecnologias; 

- Contexto de produção. 

Esses núcleos de sentido são, na análise, descritos e classificados, com o objetivo de 

facilitar a organização dos comerciais e, consequentemente, a sua comparação. No entanto, a 

abordagem qualitativa, em comparação à quantitativa, “corresponde a um procedimento mais 

intuitivo, mas também mais maleável e mais adaptável” (BARDIN, 2009, p. 115), devendo ser 

também maleável na utilização dos seus índices, ou seja, cada comercial terá particularidades 

diferentes a serem analisadas.  
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4 ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS COMERCIAIS DA OPERADORA VIVO  

 Esta seção é dedicada à análise proposta, objetivo principal deste trabalho. Para que ela 

fosse realizada, primeiro foi feita uma introdução a respeito da marca Vivo, ou seja, um breve 

histórico da empresa e uma síntese de sua comunicação, abordando os posicionamentos 

adotados ao longo dos anos. Depois, parte-se para a categorização dos comerciais, na qual 

foram descritos, em cada um dos filmes do corpus, os elementos que se mostraram centrais para 

compreender como se dá a representação das novas tecnologias pela operadora. Em seguida, é 

feita a análise e comparação dos dados; isto é, os dados são expostos, de forma funcional, para 

que as interpretações possam ser feitas em seguida. Assim, por último, são feitas as inferências 

e interpretações a respeito das representações das novas tecnologias, propósito último desta 

pesquisa.  

4.1 Contextualização da operadora Vivo 

 A Vivo é a marca comercial da empresa Telefonica no Brasil, que é a marca 

institucional, adotada mundialmente. Ela é uma concessionária de telefonia móvel, fixa, 

internet banda larga e TV por assinatura do Brasil. Foi fundada em 2003, pela fusão das 

principais operadoras de telefonia celular do Brasil, como uma parceria entre Portugal 

Telecom e a espanhola Telefonica. Nove meses após o seu lançamento, se tornou a maior 

operadora de telefonia celular do hemisfério sul, aproximando-se do grupo das 10 maiores do 

mundo em número de clientes. Lançou-se reunindo valores como transparência, comunidade, 

proximidade e inovação. Com uma campanha de lançamento forte e inusitada veiculada em 

revistas, jornais e cobertura de TV ao vivo de eventos simultâneos em todo o País, em apenas 

dois meses a Vivo se tornou Top of Mind20 no setor de telefonia celular. Em 2003, ela já atingia 

20 milhões de clientes.21  

 Em 2010, a Telefonica adquiriu as ações da Vivo que pertenciam à Portugal Telecom e 

transferiu o controle da empresa para a Telefônica Brasil, subsidiária do grupo no país. No ano 

seguinte, a Telefônica Brasil incorporou todas as ações da Vivo. Em 2012, a companhia 

concluiu o processo de integração e adoção da marca única Vivo, que era usada, até então, apenas 

                                                
20 Fonte: Folha On-line. Top of Mind 2003. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ 

folha/especial/2003/topofmind/fi0810200307.shtml>. Acesso em: 18 nov 2016. 

21 “Operadora Vivo atinge 20 milhões de clientes”. Disponível em: <www.novomilenio.inf.br/ 

ano03/0312b001.htm>. Acesso em: 18 nov 2016. 
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para o serviço de telefonia móvel. Assim, ela passou a ser a única marca comercial da empresa 

no país tanto em telefonia móvel quanto em telefonia fixa, banda larga e TV por assinatura.22 

 Em 2015, a Telefônica Brasil fechou a compra da operadora GVT, operação que havia 

sido anunciada em setembro de 2014.  Em abril de 2016, a empresa – que era famosa por sua 

qualidade e ganhou sucessivos prêmios de melhor banda larga – passou definitivamente a se 

chamar Vivo, concluindo o processo de troca de marca. 

 O “market share” das operadoras brasileiras é disputado, mas a Vivo sempre aparece na 

liderança: em 2007, segundo a Anatel, a Vivo possuía 28,11% do mercado, seguida pela Tim, 

com 25,72%, e pela Claro, com 24,67%23; no terceiro semestre deste ano, a Vivo possuía 

29,28%, enquanto a Claro tinha 25,30%, e a Tim 25,20%.24 A Vivo também aparece como a 

operadora de telefone celular mais lembrada desde 2008.25 No que diz respeito às operadoras 

de banda larga, a Vivo ficou em segundo lugar no Top of Mind de 2016, logo atrás da Oi. 

 A marca Vivo, como o próprio nome sugere, representa vida, energia, alegria e atitude 

positiva. O ícone que representa a marca, o “Vivinho” (um boneco semitransparente sem 

expressão facial ou detalhes que varia em diversas cores), traduz a postura convidativa e os 

valores da empresa: proximidade, transparência, simplicidade, brasilidade e acessibilidade.  

 A marca foi originalmente lançada com o slogan “Vivo é você em primeiro lugar”, 

focando no número de clientes. Em 2007, houve uma campanha de reposicionamento da 

empresa de telefonia – em um momento no qual a operadora perdia market share –, que trazia 

como slogan ‘Vivo. Sinal de Qualidade”, procurando deixar para trás a imagem de que a Vivo 

é a maior operadora e buscando ser reconhecida como a melhor prestadora de serviços móveis 

                                                
22 “Telefônica conclui processo e agora é só Vivo.” Disponível em: 

<epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2012/04/telefonica-conclui-processo-e-agora-e-so-

vivo.html>. Acesso em: 18 nov 2016. 

23 Fonte: Folha On-line. Top of Mind 2007. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ 

folha/especial/2007/topofmind/tm2910200714.shtml>. Acesso em: 18 nov 2016. 

24 Fonte: Market Share das Operadoras de Celular no Brasil. Disponível em: <www.teleco.com.br/mshare.asp>. 

Acesso em: 18 nov 2016. 

25 Fonte: Folha de S. Paulo. Top of Mind 2016. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ 

topofmind/2016/10/1825697-samsung-sky-vivo-e-oi-sao-lembradas.shtml>. Acesso em: 18 nov 2016. 

http://www.exame.com.br/topicos/telefonica
http://www.teleco.com.br/
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do país.26 As peças publicitárias deixaram de lado o tema da tecnologia para ressaltar a utilidade 

do serviço de telefonia: conectar pessoas com qualidade. 

 Já em 2009, a operadora mudou novamente o seu posicionamento, adotando a assinatura 

“Conexão como nenhuma outra”27, enfatizando que uma conexão de qualidade é imprescindível 

nos relacionamentos. Nos filmes da campanha, a Vivo afirmava que “Conectado você pode 

mais”. Em 2012, por sua vez, a Vivo passava a se apresentar como uma marca única no 

oferecimento de serviços de telefonia fixa, móvel, TV por assinatura e internet, deixando de 

lado marcas como Telefônica, TVA e Ajato. Assim, a marca apresentou seu novo 

posicionamento, o quarto desde sua criação: “Vivo. Conectados vivemos melhor”, com o 

objetivo de mostrar que os serviços da operadora podem “proporcionar uma vida mais efetiva, 

produtiva, divertida, abordando todos os atributos baseados na qualidade, como atendimento, 

serviço, inovação, conexões, etc.”, detalhou Paulo Cesar Teixeira, diretor geral da Telefônica 

Brasil.28 Houve ainda um profundo trabalho de gestão de marca, desde os crachás e uniforme 

de funcionários à identidade de lojas, dos orelhões e dos elementos gráficos que representam a 

marca. Ocorreu uma evolução do logotipo, agora com visualização 3D, e o Vivinho ganhou 

tons e texturas. Também foram definidas cinco cores para representar a marca: roxo, laranja, 

vermelho, verde e azul. Foram escolhidos ainda quatro pictogramas que indicavam cada um 

dos serviços: fixo, móvel, TV e internet.  

 Em 2016, houve uma nova campanha de reposicionamento, com a assinatura “Viva 

tudo”, após a compra da GVT pela empresa. O novo posicionamento foi, também, lançado em 

um momento de grande debate sobre os limites de franquia da internet na banda larga fixa, 

contexto no qual a Vivo está envolvida diretamente, pois foi a primeira operadora a considerar 

esse tipo de limite. A campanha é assinada pelo slogan “Viva Tudo” 29, mostrando que a marca 

se considera, agora, completa, com oferta de telefonia fixa e móvel, banda larga, HDTV, 

aplicativos e serviços digitais. O principal filme da campanha propôs-se a mostrar a Vivo como 

                                                
26 “Vivo reposiciona marketing e prioriza qualidade.” Disponível em: <www.telesintese.com.br/vivo-reposiciona-

marketing-e-prioriza-qualidade>. Acesso em: 18 nov 2016.  

27 “Vivo adota assinatura "Conexão como nenhuma outra.” Disponível em: <propmark.com.br/ anunciantes/vivo-

adota-assinatura-conexao-como-nenhuma-outra>. Acesso em: 18 nov 2016. 

28 “Após unificação, Vivo adota novo conceito.” Disponível em: <propmark.com.br/anunciantes/apos-unificacao-

vivo-adota-novo-conceito>. Acesso em: 18 nov 2016. 

29 “Vivo apresenta novo posicionamento com a assinatura “Viva Tudo.” Disponível em: <www.b9.com.br/ 

64450/advertising/vivo-apresenta-novo-posicionamento-com-assinatura-viva-tudo>. Acesso em: 18 nov 2016. 
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uma parceira digital das pessoas, utilizando metáforas de situações do cotidiano com serviços 

oferecidos pela empresa e afirmando que “Viver é a melhor conexão.” No entanto, a recepção 

do público, devido à polêmica em relação aos limites de franquia na banda larga, não foi nem 

um pouco positiva. No YouTube, o vídeo possui 96% de dislikes, e os consumidores utilizaram 

o espaço de comentários para protestar contra a nova medida de franquia de dados e fazer 

críticas contra a operadora. 

4.2 Categorização dos comerciais 

 

  Nesta seção, são apresentados e categorizados os dez filmes selecionados. Para auxiliar 

o leitor a construir uma imagem a respeito dos comerciais sem que este tenha que assisti-los 

obrigatoriamente30, os comerciais foram transcritos a partir do método de Rose (2007), no qual 

a transcrição é feita a partir de duas colunas, que contém a dimensão visual (descrição das cenas, 

onde cada novo parágrafo representa uma mudança de cena) e a dimensão verbal (diálogos, 

locuções em off, trilha sonora e outros elementos sonoros) da peça audiovisual. As transcrições 

podem ser encontradas no Apêndice A, ao final deste trabalho.  

 A categorização foi feita a partir dos índices de referenciação definidos no capítulo 

anterior a este. Assim, os aspectos analisados foram: mensagem, conflito, personagens, espaço, 

planos, cores, som, uso das novas tecnologias e contexto de produção – a sinopse, como visto 

no capítulo anterior, é descrita apenas para fins de o leitor se situar a respeito do comercial. A 

mensagem, muitas vezes, não era explícita; nestes casos, foi feita uma interpretação subjetiva 

dos comerciais. O conflito pode dizer respeito ao conflito presente na narrativa ou a um conflito 

externo à narrativa que se procura resolver com o comercial. Já os personagens foram descritos 

a partir de suas características físicas (como gênero, faixa etária e raça), seu papel na história 

(se o personagem apresenta alguma ocupação específica) e das relações que os personagens 

possuem entre si (se são familiares, amigos, companheiros, etc.). O espaço foi caracterizado a 

partir dos cenários, ou seja, onde se passam as cenas (sejam elas em locais genéricos, como em 

uma academia, ou em algum lugar já conhecido pelo espectador, como o Cristo Redentor). Os 

planos foram definidos pela forma como contribuem para a discursividade (planos subjetivo, 

de reação, reflexivo, sequência e de situação), conforme visto no item 1.2.2 deste trabalho. As 

cores foram descritas, principalmente, em predominantemente frias ou quentes. O som abarca 

os ruídos, os diálogos, a voz-off (locução) e a música presentes no comercial.  

                                                
30 Os comerciais em formato audiovisual estão disponíveis em suporte digital (DVD-R) anexo ao trabalho. 
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 O uso das novas tecnologias, por sua vez, diz respeito a quais são as tecnologias 

presentes nas cenas (telefones, celulares, smartphones, televisão por assinatura, notebooks, 

etc.), e de que maneira e com que finalidade os personagens as utilizam. O contexto de 

produção, por fim, tem a ver com a situação em que se encontrava a marca ou com o cenário 

em que se encontravam as novas tecnologias – especialmente os telefones móveis celulares – 

no momento em que os filmes foram produzidos. Para isso, foi feita uma pesquisa bibliográfica, 

a partir de notícias, matérias e artigos, bem como uma pesquisa documental, a partir de dados 

divulgados por instituições como o IBGE.  

 Para melhor visualização dos dados – cuja análise e interpretação virá em seguida – os 

comerciais foram categorizados nas tabelas a seguir, em ordem cronológica. 
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1. Comercial de lançamento – 2003 

 
Figura 1 − Frames do filme “Comercial de lançamento” 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=d_PGIe_zxFc 

Sinopse: O comercial se baseia em uma música animada que celebra a vida e as pequenas coisas, como 

um sorriso, a luz do sol, um beija-flor, o barulho do mar, etc. As cenas são de pessoas felizes, dançando, 

viajando, aproveitando a vida e a natureza. 

Mensagem: A mensagem implícita no comercial é a de que a Vivo é, antes de tudo, humana, estando 

presente na vida das pessoas e sendo motivo de comemoração. 

Conflito: O comercial é mais uma grande celebração do que a resolução de um conflito. No entanto, ao 

exaltar a vida e as relações humanas, sugere que conflitos pessoais / subjetivos sejam resolvidos. 

Personagens: Tanto mulheres quanto homens, em proporção equilibrada. Há negros e brancos – 

contudo, há um número maior de pessoas brancas. Há principalmente jovens (aparecem 

aproximadamente 20 crianças, 30 jovens, 10 adultos e 5 idosos). Suas “ocupações” variam entre 

pescadores, viajantes, boiadeiros, noivos, sambistas, torcedores e pessoas comuns. A maioria aparece 

individualmente, mas há cenas entre amigos, casais e familiares. 

Espaço: Os espaços são amplos e localizados, em grande maioria, ao ar livre (na praia, na cachoeira, 

nas montanhas, na fazenda, no estádio de futebol, nas ruas, etc.). É possível notar, também, que os 

cenários se passam em diferentes regiões do Brasil. 

Planos: Os planos usados foram reflexivos e de reação. 

Cores: As cores são quentes, em tom alaranjado. 

Som: Não há ruídos, diálogos ou locuções. A música, desenvolvida para o comercial, forma toda a sua 

expressão sonora. A música é do gênero axé, sendo cantada por uma mulher e acompanhada por corais 

que exclamam “Vivo!”, ao fundo. 
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Uso das novas tecnologias: Os personagens realizam, em sua maioria, ações que não envolvem 

tecnologias. Há apenas três cenas breves de pessoas fazendo chamadas em telefones celulares (um casal, 

uma mulher e um homem, brancos e jovens). Há também, no packshot, a aparição de um aparelho celular 

com a palavra “Vivo”. 

Contexto de produção: A Vivo foi fundada neste ano, formada pela fusão de companhias de celular 

ex-estatais existentes no Brasil, como uma parceria entre Portugal Telecom e a espanhola Telefonica. O 

comercial de lançamento da marca foi ao ar no dia 13 de abril, marcado por intervenções "ao vivo" nos 

comerciais de todos os canais da TV aberta31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Fonte: Propagandas Históricas. Disponível em: <www.propagandashistoricas.com.br/2013/03/vivo-

lancamento-2003.html>. Acesso em: 2 out 2016. 
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2. Os votos de Sérgio Jockymann – 2005 

 
Figura 2 − Frames do filme “Os votos de Sérgio Jockymann” 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=ZA_LmsOCu70 

Sinopse: O filme é baseado no poema de Sérgio Jockymann, e representa os desejos da Vivo para seus 

consumidores em 2005: “Desejo primeiro que você ame, e que, amando, também seja amado. E que se 

não for, seja breve em esquecer e esquecendo não guarde mágoa. Desejo também que tenha amigos e 

que mesmo maus e inconsequentes sejam corajosos e fiéis. E que em pelo menos um deles você possa 

confiar sem duvidar. E porque a vida é assim, desejo ainda que você tenha inimigo, para que algumas 

vezes você se interpele a respeito de suas próprias certezas. E que entre eles, haja pelo menos um que 

seja justo para que você não se sinta demasiado seguro. Desejo que você sendo jovem não amadureça 

depressa demais, e sendo maduro não insista em rejuvenescer, porque cada idade tem o seu prazer e a 

sua dor. Desejo por fim que, você sendo um homem, tenha uma boa mulher. E que sendo mulher, tenha 

um bom homem. E se amem hoje, amanhã, e no dia seguinte. E quando estiverem exaustos e sorridentes, 

haja ainda amor para recomeçar. E se tudo isso acontecer, não tenho mais nada a te desejar”. A narração 

é feita acompanhada por cenas que representam amizade, companheirismo, solidariedade, etc.  

Mensagem: A Vivo se importa com seus consumidores e lhes deseja amor, amizade e felicidade 

verdadeiros. 

Conflito: Há diversos conflitos ao longo do comercial: o de amar e não correspondido, o de protestar 

na sala de aula, o de envelhecer, etc. 

Personagens: Não há personagem principal. Maior presença de personagens masculinos (mais que o 

dobro do número de mulheres). Há também mais brancos que negros. Aparecem aproximadamente 25 

crianças, 10 jovens, 15 adultos e 15 idosos. São casais, amigos, familiares e colegas. Aparecem, também, 

os personagens de Tom e Jerry. 

Espaço: Os cenários são realistas (exceto na cena em que aparece Tom e Jerry, onde o cenário foi 

construído digitalmente): as cenas se passam dentro de lares, ao ar livre, na natureza, em restaurantes, 

em lagos, em uma sala de aula, nas ruas, etc. 

Planos: Os planos alternam, principalmente, entre planos de reação e reflexivos. Os planos reflexivos 

ora sugerem “falar” com o espectador, ora remetem a uma gravação caseira. Há também alguns planos 
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subjetivos (quando um personagem manuseia seu telefone celular ou quando outra personagem faz as 

unhas, por exemplo). 

Cores: As cores variam de cena para cena, mas são predominantemente quentes. 

Som: Não há diálogos ou ruídos. A trilha sonora é composta por uma música instrumental clássica e 

minimalista (lembrando músicas francesas). O narrador, em off, fala como um velho amigo, de modo 

calmo e acolhedor; sua voz indica que esteja no começo de sua velhice. 

Uso das novas tecnologias: A aparição das tecnologias é secundária. As cenas em que aparecem 

aparelhos celulares são: um homem e uma mulher se comunicam por vídeo (a mulher manda um beijo 

para o parceiro); um homem apaga uma imagem na qual estão ele e sua ex-namorada; uma adolescente 

se arruma enquanto fala ao celular; jovens tiram foto entre amigos; uma mulher, também jovem, fala ao 

celular na estrada. 

Contexto de produção: No início dos anos 2000, 13% dos brasileiros possuíam celular. Em 2005, esse 

número chegava a 36,7%32. As atividades mais realizadas eram efetuar e receber chamadas (98%) e 

mandar e/ou receber mensagens SMS (42%) (SANTOS, 2006 apud SILVA, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Fonte: IBGE; CGI.br. “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: acesso à Internet e posse de telefone 

móvel celular para uso pessoal 2005”. Disponível em: <www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/ 

acessoainternet/default.shtm>. Acesso em: 8 out 2016. 
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3. Sinal de qualidade – 2007 

 
Figura 3 − Frames do filme “Sinal de qualidade” 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=OO4qfr4MvaM 

Sinopse: O comercial mostra diversas situações em que os telefones celulares estão presentes no 

cotidiano das pessoas. 

Mensagem: A Vivo faz a melhor ligação pra tudo que você precisa comunicar. 

Conflito: O sinal de qualidade da Vivo é a resolução para os mais diversos “conflitos” do dia a dia: para 

paquerar, para fechar negócios, para manter contato com a família e para comunicar eventos importantes. 

Personagens: Não há personagem principal. Mesmo número de mulheres (5) e homens (5). Todos são 

brancos. Há duas amigas jovens, dois homens adultos, uma criança e seu pai (de meia idade, bem-

apessoado), um casal jovem (sendo que a mulher está grávida) e um doutor. Há a aparição do bonequinho 

da Vivo em algumas cenas, e de uma moça jovem na assinatura. 

Espaço: Diversos ambientes: dentro de um quarto, dentro da casa dos homens que estão fechando 

negócio, na casa da menina, no aeroporto, no meio da rua, em um hospital e na praia. 

Planos: Os planos são, em sua maioria, de reação, nos quais é possível identificar claramente as 

expressões corporais e faciais dos personagens. Há uma cena, no entanto, que faz uso do plano subjetivo 

(quando o pai vê a filha na tela do celular). 

Cores: As cores são predominantemente quentes e vibrantes, mas variam de cena para cena.  

Som: Não há diálogos entre os personagens ou ruídos de suas ações. Uma trilha sonora instrumental 

alegre e jovial acompanha todo o comercial. Há locução em off na voz de um homem, em tom despojado. 

Uso das novas tecnologias: Os personagens fazem uso do telefone celular para diversas finalidades: 

uma jovem conversa com o “paquera”; um homem vende o carro para outro; um pai mata a saudade da 
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filha ao ver sua foto; um casal se comunica com o médico, a caminho do hospital, pois o bebê está 

prestes a nascer. 

Contexto de produção: Campanha de reposicionamento, em um momento no qual a operadora havia 

perdido 5% de market share33. O objetivo era deixar para trás a imagem de que a Vivo é a maior 

operadora e passar a ser reconhecida como a melhor prestadora de serviços móveis do país. Ano em que 

a Apple lança o iPhone, o primeiro smartphone com sistema operacional que permite rodar aplicativos.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 "Vivo reposiciona marketing e prioriza qualidade”. Disponível em: <www.telesintese.com.br/vivo-reposiciona-

marketing-e-prioriza-qualidade>. Acesso em: 20 set 2016. 

34 “Apple lança iPhone, que combina celular e iPod”. Disponível em: <www.bbc.com/portuguese/noticias/ 

story/2007/01/070109_apple_dg.shtml>. Acesso em: 9 out 2016. 
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4. Conectado você pode mais – 2008 

 
Figura 4 − Frames do filme “Conectado você pode mais” 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=MLnFdDaRK9c 

Sinopse: O comercial apresenta uma narração que propõe que os consumidores reciclem seus celulares 

em um dos 3.400 pontos de coleta das lojas Vivo, com o objetivo de preservar o planeta. As várias 

fotografias de dezenas de pessoas que aparecem no comercial teriam sido compartilhadas com a 

operadora, e só assim o filme teria sido possível. 

Mensagem: A Vivo acredita que na sociedade em rede o indivíduo vive melhor e pode mais, porque 

quando você vive conectado, pode fazer até o que parece impossível – inclusive salvar o planeta. 

Conflito: O comercial convida o espectador a resolver – em parte - o problema do excesso de lixo 

produzido com o consumo, ao sugerir que o consumidor recicle o seu celular. 

Personagens: Há dezenas de fotos de pessoas dos mais diferentes perfis – aparece, inclusive, um 

cadeirante. Há equilíbrio no número de homens e mulheres. Aparecem crianças, jovens, adultos e 

idosos – no entanto, predominam os jovens. As pessoas são de diferentes etnias. 

Espaço: O cenário de todo o comercial foi feito num estúdio fotográfico com fundo infinito branco. 

Planos: Nas fotografias, as pessoas estão olhando diretamente para a lente da câmera – assim, o plano 

predominante é o reflexivo.  

Cores: As cores são mais neutras, pelo fato de o fundo ser sempre branco. 

Som: Não há diálogos ou ruídos. A música que perdura durante todo o comercial é suave e divertida, 

da cantora Mallu Magalhães. Há locução em off na voz de um homem, em tom sério porém simpático. 

Uso das novas tecnologias: Não há a aparição de tecnologias no comercial em si. No entanto, aparece 

a informação de que “Esse filme só foi possível porque mais de mil pessoas compartilharam suas fotos 

com a gente”.  
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Contexto de produção: A escolha pela trilha sonora reforçou a estratégia da Vivo de estar sempre 

inovando, seja na comunicação ou nos seus produtos, ao trazer uma cantora que foi descoberta na 

internet.35 Neste ano, a porcentagem de brasileiros que tinham telefone móvel celular para uso pessoal 

era de 53,8%.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conexão como nenhuma outra – 2009 

                                                
35 Vivo faz ação com Mallu Magalhães”. Disponível em: <www.adonline.com.br/rapidinhas/14811-vivo-faz-acao-

com-mallu-magalhaes.html>. Acesso em: 20 set 2016. 

36 Fonte: IBGE; CGI.br. “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: acesso à Internet e posse de telefone 

móvel celular para uso pessoal 2008”. Disponível em: <www.ibge.gov.br/home/estatistica/ 

populacao/acessoainternet2008/>. Acesso em: 8 out 2016. 
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Figura 5 − Frames do filme “Conexão como nenhuma outra” 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=6D3rQ2LuEVI 

Sinopse: O comercial conta a história de um jovem que, antes de ir a uma entrevista de emprego, faz 

uso do celular para contatar os moradores do prédio à frente da empresa onde irá fazer a entrevista. Ele 

combina com os moradores (através do celular) que acendam as luzes dos apartamentos assim que ele 

enviasse uma mensagem avisando ser o momento. Quando, na entrevista, o empregador pergunta se ele 

sabe trabalhar em grupo, ele envia a mensagem e a palavra “sim” é formada no prédio em frente, 

impressionando o empregador e fazendo com que ele consiga a vaga.  

Mensagem: Conectado, você pode fazer coisas incríveis; e a Vivo sempre cria maneiras para você se 

conectar com qualidade. 

Conflito: Os serviços da Vivo auxiliaram o personagem a resolver o conflito de conseguir um emprego. 

Personagens: Todos os personagens são brancos (exceto por alguns figurantes). O personagem 

principal é um homem, jovem, que está tentando uma vaga de emprego. Há também os (5) vizinhos do 

prédio à frente (homens e mulheres jovens, e também uma senhora de idade) e o entrevistador, um 

homem elegante de meia-idade. 

Espaço: Prédio onde se dá a entrevista (elevador, sala), rua, interior das casas dos vizinhos, e visão 

panorâmica dos prédios à frente do edifício. 

Planos: Os planos são de reação na maioria das cenas. Há também planos subjetivos quando os 

personagens estão fazendo uso de alguns aparelhos (como celular e notebook). 

Cores: As cores são predominantemente quentes, e especialmente alaranjadas nas últimas cenas, em 

que acontece o grande final. 

Som: Presença de diálogos e muitos ruídos (elevador, pessoas na rua, pombas voando, etc.). A trilha é 

animada e acelerada e possui vocais masculinos (a música pertence à banda americana Vampire 

Weekend). Há locução em off na voz de um homem, em tom sério mas amigável. 

Uso das novas tecnologias: O personagem principal utiliza o celular para avisar à mãe de que conseguiu 

a entrevista de emprego e para contatar os moradores do prédio à frente do local da entrevista (que 
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depois fazem contato entre si, por chamada, mensagens SMS e através de um notebook com conexão de 

internet), com o objetivo de impressionar o entrevistador: ao ser perguntado se trabalha bem em equipe, 

ele manda um SMS com a palavra “agora”, e as pessoas do prédio ligam as luzes de seus apartamentos, 

formando a palavra “SIM”. 

Contexto de produção: Neste ano, a Vivo adotou a assinatura "Conexão como nenhuma outra”, uma 

evolução em relação ao "Sinal de qualidade”37. Esta peça faz parte de uma série de três comerciais que 

mostram como a boa conexão pode mudar vidas (conferindo sucesso profissional e amoroso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 "Vivo adota assinatura "Conexão como nenhuma outra.” Disponível em: <propmark.com.br/ anunciantes/vivo-

adota-assinatura-conexao-como-nenhuma-outra>. Acesso em: 20 set 2016. 



56 

 
 

6. A vida com a internet – 2011 

 
Figura 6 − Frames do filme “A vida com a internet” 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=T_bJqlqHA4I 

Sinopse: O filme mostra situações do cotidiano em que a conexão de internet está presente, mostrando 

que, com ela, as coisas podem ser resolvidas de maneiras mais fáceis. 

Mensagem: A Vivo facilita o seu dia-a-dia, e a vida fica melhor porque a melhor internet está sempre 

com você. 

Conflito: Há alguns conflitos ao longo do comercial: um homem tem que comprar flores para a esposa 

de última hora; um cachorro é perdido; um empregado se esforça para ser notado na empresa em que 

trabalha, etc. 

Personagens: Aparecem, aproximadamente, 12 homens e 4 mulheres no total (o triplo de personagens 

masculinos), mas os personagens principais são todos homens. As pessoas são, em sua maioria, adultos 

ou jovens – não há crianças ou idosos. Aparecem, também, mais personagens brancos (há apenas dois 

negros). 

Espaço: As cenas se passam dentro de um táxi, no trânsito de uma grande cidade; dentro de uma casa 

ou apartamento; em um pátio e dentro de uma sala de reuniões de uma empresa. 

Planos: Os planos são de reação ou subjetivos, quando os personagens fazem uso de aparelhos de celular 

ou tablet. 

Cores: As cores são mais suaves e geralmente possuem um tom alaranjado. 

Som: Não há ruídos ou diálogos. A trilha sonora é um cover feminino da música One Love / People Get 

Ready, do Bob Marley. Ela possui um ar alegre porém nostálgico. Além disso, há uma narração em off 

que acompanha as cenas. O narrador é um homem, jovem, com tom de voz animado e despojado. 

Uso das novas tecnologias: Um homem compra um buquê de flores on-line pelo seu telefone celular, 

para a sua esposa; o dono de um cachorro perdido faz uso de redes sociais para encontrá-lo; um homem 
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reencontra velhos amigos através da internet; um empregado consulta a internet através do celular sobre 

assuntos empresariais e compartilha a informação com seu chefe e colegas. 

Contexto de produção: Em 2011, 69,1% da população brasileira possuía celular para uso pessoal.38 

Houve um crescimento de 340% no número de brasileiros que utilizavam a internet pelo celular  em 

relação ao ano anterior.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Fonte: IBGE; CGI.br. “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: acesso à Internet e posse de telefone 

móvel celular para uso pessoal 2011”. Disponível em: <www.ibge.gov.br/home/estatistica/ 

populacao/acessoainternet2011/>. Acesso em: 9 out 2016. 

39 “Uso de internet no celular cresce 340% em um ano”. Disponível em: 

<www.gazetadopovo.com.br/tecnologia/uso-de-internet-no-celular-cresce-340-em-um-ano-

1p3uj6bi85e1zmuu4lvmejh3i>. Acesso em: 9 out 2016. 
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7. Conectados vivemos melhor – 2012 

 
Figura 7 − Frames do filme “Conectados vivemos melhor” 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=JI1Gsd3gLIQ&t=1s 

Sinopse: O filme apresenta uma nova versão da música do comercial de lançamento da marca, de 2003. 

No entanto, agora o comercial é feito em animação digital 3D e foca nos diversos serviços que a Vivo 

passa a oferecer (celular, fixo, internet e TV).  

Mensagem: A Vivo está sempre presente na sua vida, não importa onde você esteja ou qual seja o 

serviço que você precisa (celular, internet, telefone fixo ou TV por assinatura). 

Conflito: O comercial mostra como todos os serviços da Vivo facilitam a vida das pessoas e resolvem 

“conflitos” e necessidades do dia a dia. 

Personagens: Os personagens (feitos em animação digital 3D) são, em sua maioria, jovens e brancos 

(exceto por um homem e uma criança). Há crianças (5), jovens (10), adultos (10) e idosos (2), além de 

alguns animais de estimação. Eles são familiares, amigos, turistas, torcedores, passistas, etc.  Um 

personagem que se destacou por sua não convencionalidade é um cadeirante, e há também a aparição 

de Pelé, versão avatar. 

Espaço: Os cenários se dão em diferentes regiões brasileiras e também no exterior (Londres). Há a 

presença de pontos conhecidos brasileiros (como o Cristo Redentor, carnaval do Rio e Pernambuco, 

Ouro Preto, floresta Amazônica, praias brasileiras, Estádio do Maracanã, metrô de São Paulo, etc.). 

Além disso, também há várias cenas internas, nas casas dos personagens. 

Planos: Os planos alternam, principalmente, entre planos de reação e planos reflexivos; os personagens 

interagem bastante com a câmera, saudando o espectador. Há, também, algumas cenas que fazem uso 

do plano subjetivo (quando os personagens estão fazendo uso de alguns aparelhos, como celular ou 

tablet). 

Cores: Cores quentes, vibrantes e alaranjadas. 
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Som: Há ruídos, mas não diálogos. A trilha sonora é uma regravação da música do comercial de 

lançamento da marca, apenas com uma nova letra. A música é alegre e festiva, sendo cantada por uma 

mulher. Há também narração em off de um locutor jovem em tom despojado, ao final. 

Uso das novas tecnologias: Há a presença de novas tecnologias em quase todas as cenas: quando os 

personagens tiram foto com um smartphone no Cristo Redentor, filmam o Carnaval de Pernambuco, 

falam no telefone fixo ou no celular, mexem no celular em diversos lugares (até mesmo em um balão 

de gás), conversam por vídeo com pessoas que estão longe, assistem a uma partida de futebol / filme de 

terror na televisão, checam o mapa no celular, mexem no computador ou tablet (para se comunicar ou 

para assistir a shows), etc. 

Contexto de produção: Em 2012, a companhia Telefônica conclui o processo de integração e adoção da 

marca única Vivo, que era usada, até então, para o serviço de telefonia móvel. O posicionamento coloca 

a Vivo também como marca de telefonia fixa, internet e TV por assinatura.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 “Telefônica conclui processo e agora é só Vivo.” Disponível em: <epocanegocios.globo. 

com/Informacao/Acao/noticia/2012/04/telefonica-conclui-processo-e-agora-e-so-vivo.html>. Acesso em: 9 out 

2016. 
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8. #PegaBem – 2014 

 
Figura 8 − Frames do filme “#PegaBem” 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=LY5OpMJr6RM 

Sinopse: O comercial possui uma música animada, e procura mostrar que tudo que pega bem pega 

melhor com a Vivo. As cenas representam os mais diversos usos que você pode fazer quando possui os 

serviços da Vivo. 

Mensagem: A Vivo torna os seus momentos mais intensos e faz com que você não perca nada do que 

está acontecendo ao seu redor. 

Conflito: O comercial procura resolver o conflito do “pegar mal”, ao ressaltar que, com a Vivo, tudo 

pega bem. 

Personagens: O perfil dos personagens é, em grande maioria, branco, jovem e de classe média. Há mais 

mulheres do que homens (aproximadamente o dobro). Aparecem, em média, 40 jovens, 5 crianças e 5 

adultos. Não há a presença de idosos. Os personagens representam pessoas “padrão” em seu dia a dia, 

sendo, entre si, amigos, familiares, pretendentes, casais, etc. 

Espaço: Há cenas na piscina, em uma trilha com cachoeira, dentro de casa, na estrada, na praia, na 

escola, na balada, na rua, etc. 

Planos: Os planos são principalmente de reação (os personagens não olham para a câmera). Há também 

planos subjetivos, em algumas cenas em que os personagens estão usando seus gadgets. 

Cores: As cores são predominantemente quentes, com muita presença da cor laranja. 

Som: Não há diálogos ou ruídos. A trilha sonora é uma paródia da música pop That’s Not My Name, 

de The Ting Tings. É uma música animada e divertida, cantada na voz de uma mulher jovem. Ao final 

do comercial, há narração em off do mesmo locutor jovem em tom despojado do comercial anterior. 

Uso das novas tecnologias: Os personagens fazem uso de aparelhos celulares debaixo da piscina para 

tirar fotos, para se comunicar de longe por vídeo, para fazer vídeos divertidos com os amigos e a família 
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(registrando um aniversário, por exemplo), para fazer conexões e paquerar nas redes sociais, trocar 

mensagens com os amigos, postar fotos nas redes sociais, ouvir música, etc. Menos frequentemente, 

também aparecem tablets e um notebook com o modem de internet da Vivo, utilizado, no comercial, 

para fazer um upload. 

Contexto de produção: Esta campanha buscou reforçar a superioridade da Vivo, focando na relação 

das pessoas com a tecnologia. Neste ano, 136,6 milhões de pessoas no Brasil tinham telefone móvel 

celular para uso pessoal (77,9% da população)41, estando presente em 90% dos lares. Segundo pesquisa 

divulgada em 2014, o número de brasileiros que acessava a internet no celular era de 31%, tendo dobrado 

em dois anos.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Fonte: IBGE. “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: Acesso à Internet e à Televisão e Posse de 

Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal 2014”. Disponível em: 

<www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/acessoainternet2014/default.shtm>. Acesso em: 9 out 2016. 

42 “Número de brasileiros que acessa internet no celular dobra em 2 anos”. Disponível em: 

<g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/06/numero-de-brasileiros-que-acessa-internet-celular-dobra-em-2-

anos.html>. Acesso em: 9 out 2016. 
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9. Usar bem pega bem – 2015 

 
Figura 9 − Frames do filme “Usar bem pega bem” 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=JDAxhDa88DA 

Sinopse: Campanha institucional sobre o uso consciente do celular. A narração que acompanha o 

comercial instiga o espectador a refletir se está usando o celular do jeito certo e a discutir sobre o assunto. 

Mensagem: A Vivo se preocupa com o uso saudável e responsável dos aparelhos celulares. 

Conflito: O comercial instiga o espectador a resolver os conflitos que o mau uso do celular pode trazer: 

afastar as pessoas, comprometer a segurança, causar dependência, fazer com que as pessoas não 

aproveitem os momentos, etc. 

Personagens: Há um número equilibrado de homens e mulheres. A grande maioria é de pessoas brancas, 

mas há pelo menos três personagens negros. Os personagens são, em grande maioria, jovens adultos; no 

entanto, aparecem algumas crianças e pessoas de meia idade, e apenas um idoso. Eles também 

notadamente possuem boas condições financeiras. A relação dos personagens é geralmente romântica, 

de amizade ou familiar. 

Espaço: As cenas se passam em uma estação de metrô, no cinema, na estrada, em restaurantes, em um 

píer, na rua da cidade grande, dentro de casa/apartamento, em uma festa ao ar livre, no parque, no lago, 

na praia, etc. 

Planos: Os planos são de reação e subjetivos (nos quais é possível observar os personagens utilizando 

o celular a partir de seu ponto de vista). 

Cores: As cores são predominantemente frias e escuras, prevalecendo os tons azulados, esverdeados e 

arroxeados. 

Som: A trilha sonora é composta por uma música acústica e emotiva, sem vocais. Há alguns ruídos (de 

celular tocando, de fogos de artifício) que ficam em segundo plano. A narração em off, que acompanha 

todo o comercial, é feita por uma moça jovem, com entonação calma e até um pouco melancólica. 
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Uso das novas tecnologias: Aqui, as novas tecnologias são representadas de modo negativo: um homem 

mexe no aparelho celular perto do trilho do metrô e quase cai; uma mulher fala ao celular dirigindo; um 

grupo de amigas em um restaurante mal interage entre si; um casal em uma bela paisagem é “afastado” 

por causa de uma ligação; outro casal, na cama, fica distante pois ambos estão ocupados com o celular; 

um grupo de pessoas está em frente a uma obra de arte, mas está apenas preocupado em tirar fotografias, 

assim como em um aniversário, onde todos estão com um celular na mão, registrando; um casal em um 

restaurante não conversa pelo mesmo motivo; uma menina deixa de brincar de pular corda para brincar 

no celular, etc. 

Contexto de produção: A Vivo foi a primeira empresa de telecomunicações do Brasil a promover a 

discussão sobre o tema da conexão consciente e o comportamento das pessoas em relação ao celular. “A 

Vivo, como líder de mercado, acredita na importância de iniciar essa conversa, de forma a provocar uma 

reflexão social construtiva, de credibilidade e sem juízo de valor”, afirma Cris Duclos, então diretora de 

Imagem e Comunicação da Vivo. A ação foi veiculada na internet, TV paga e cinema, e tendo como 

principal meio a internet e as redes sociais. A marca ainda promoveu uma série de debates no Periscope, 

que era o novo aplicativo de transmissão ao vivo do Twitter. Entre os convidados estiveram especialistas 

em relacionamento, comportamento e trânsito seguro, além de psicólogos, atores e outras celebridades.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 “Vivo lança campanha sobre uso consciente do celular”. Disponível em: 

<www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/46815-vivo-lanca-campanha-sobre-uso-consciente-do-

celular>. Acesso em: 9 out 2016. 

http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/46815-vivo-lanca-campanha-sobre-uso-consciente-do-celular
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10. Viver é a melhor conexão – 2016 

 
Figura 10 − Frames do filme “Viver é a melhor conexão” 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=yZ0blqHk6Yg 

Sinopse: O filme faz uma comparação de vários momentos da vida real com o mundo digital. A 

campanha é assinada pelo slogan “Viva tudo”. 

Mensagem: A Vivo reconhece a importância de as conexões acontecerem, também, na vida real. 

Conflito: O comercial procura resolver o conflito de uma vida sem conexões e sentimentos “reais”, ao 

ressaltar que a melhor conexão é, de fato, viver. 

Personagens: Há tanto homens quanto mulheres. De todos os personagens, apenas dois são negros. 

Quanto à idade, aparecem por volta de 15 jovens, 8 adultos e 6 crianças (não há nenhum idoso). Eles 

apresentam, principalmente, relações familiares, e, também, de amor e amizade. Há, também, a aparição 

dos personagens da Disney, a Dama e o Vagabundo. 

Espaço: Os cenários são predominantemente amplos: praias, mares, um jardim, clareiras, etc. No 

entanto, também há algumas cenas internas (dentro de casa, em uma clínica de massagem, etc.). 

Planos: Os planos são ou de reação ou reflexivos, havendo uma alternância equilibrada. 

Cores: As cores variam, mas possuem majoritariamente tons quentes. 

Som: Não há ruídos, narração ou diálogos. A sonoridade fica apenas com a música Somewhere only we 

know, performada pela artista Lily Allen. É uma música emotiva e sensível, muito lenta, com um som 

de piano marcante e um vocal feminino delicado. 

Uso das novas tecnologias: A representação das tecnologias é feita em forma de metáforas: não há a 

aparição de novas tecnologias de fato. No entanto, há escritos na tela que sugerem ações comumente 

feitas nesses aparelhos, mas relacionando-as a ações da vida real: “fazendo login” é abrir as janelas pela 

manhã; “touch screen” é receber massagem; “fazer download” é mergulhar no mar; “abrindo nova 

janela” é nascer o dente de uma criança; “compartilhando arquivos” é dar comida para o cachorro; “nova 
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configuração” é casar; “armazenar na nuvem” é brincar com a família; “pausa na programação” é ver o 

pôr-do-sol em uma paisagem; “copy & paste” é ter um filho; solicitação de amizade é dividir um prato 

de comida com o parceiro; “refreshing” é tomar um banho de chuva; “reiniciar o sistema” é um novo 

chefe assumir um restaurante; “adicionando ao grupo” é uma criança esperando o irmão chegar; 

“solicitação de amizade aceita” é dar um beijo. No fim, a Vivo anuncia seus serviços, a partir de ícones: 

“4G, ultra banda larga, HDTV, voz, apps e muito mais”. 

Contexto de produção: Esta campanha esteve relacionada à integração das marcas GVT e Vivo. Foi lançada 

no momento em que as operadoras estavam sendo alvo de críticas pela mudança na oferta de internet fixa, que 

passou a ser oferecida em franquias, como já ocorria nos pacotes de celular. Com a nova configuração, alguns 

planos passaram a colocar um teto mensal de uso, a partir do qual a velocidade é reduzida ou a conexão é 

congelada, o que fez com que a campanha fosse mal recebida pelos consumidores44 (aproximadamente apenas 

1 em 30 pessoas marcaram “gostei” no vídeo disponibilizado pela marca em seu canal do YouTube). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 “Em meio à polêmica da franquia, comercial da Vivo ganha paródias”. Disponível em: 

<g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/04/em-meio-polemica-da-franquia-comercial-da-vivo-

ganha-parodias.html>. Acesso em: 9 out 2016. 

http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/04/em-meio-polemica-da-franquia-comercial-da-vivo-ganha-parodias.html
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/04/em-meio-polemica-da-franquia-comercial-da-vivo-ganha-parodias.html
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4.3 Análise e comparação dos dados 

 Os filmes foram analisados em conjunto, a partir de cada categoria de análise, com o 

objetivo de apontar elementos recorrentes e identificar padrões na forma como os comerciais 

foram construídos.  

 Assim, quanto à mensagem que os comerciais tiveram a intenção de passar, notou-se a 

tendência de mostrar que a Vivo está presente no cotidiano e vida das pessoas, de forma a 

fortalecer relações. Essa tendência pôde ser observada nos anos 2003, 2005, 2007, 2011, 2012, 

2014 e 2016 – embora com abordagens distintas entre si. Por exemplo, em 2016, há ênfase na 

ideia de que as conexões não devem ficar restritas às permitidas pelas novas tecnologias, 

devendo acontecer, também, na vida real. Outra mensagem presente nos comerciais, mais 

especificamente nos anos 2008 e 2009, é a de que, estando conectado através da tecnologia, 

você pode realizar coisas incríveis – até mesmo o que parece impossível. Um comercial que 

possui uma mensagem extremamente dissemelhante dos demais é o do ano de 2015, no qual é 

discutida a importância do uso saudável e responsável dos aparelhos celulares.  

 Em relação aos conflitos presentes nos filmes, duas tendências principais se destacaram: 

a aparição de conflitos subjetivos e de conflitos objetivos. Os conflitos subjetivos são os 

pessoais, como a necessidade de viver uma vida plena e intensa, o processo do envelhecimento, 

os amores não correspondidos, o desejo de viver em um mundo melhor e com relações 

verdadeiras. Os comerciais que apresentaram mais nitidamente esses conflitos de caráter 

subjetivo foram os dos anos 2003, 2005 e 2016. Os conflitos objetivos, por sua vez, aparecem 

mais nos comerciais dos anos de 2007, 2009, 2011, 2012 e 2014, na medida em que a Vivo 

coloca seus serviços como soluções para problemas ou necessidades cotidianas, como para 

fechar negócios, manter contato com a família, comunicar fatos importantes, conseguir um 

emprego, compartilhar fotos e vídeos, etc. – sem dúvida, essas necessidades são, também, 

subjetivas; no entanto, esses conflitos são mais evidentes e “funcionais” que os anteriores. Além 

disso, nesses filmes também aparecem questões características do primeiro grupo – porém, por 

terem ido “além” e apresentarem conflitos mais pontuais, foram encaixados na segunda 

tendência. 

 Além desses, aparecem, em dois dos filmes selecionados, conflitos que não se encaixam 

nessa classificação. Um dos comerciais é o do ano de 2008, no qual o conflito é especificamente 

aquele causado pelo excesso de lixo produzido com o consumo. Ele poderia ser encaixado, 

também, nos comerciais que possuem conflitos subjetivos, ao passo que propõe hábitos para 
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um mundo melhor. No entanto, sua especificidade o torna distinguível dos demais. Já no ano 

2015, a campanha “Usar bem pega bem” traz conflitos completamente novos, que não haviam 

sido abordados até então por nenhuma companhia telefônica brasileira: aqueles causados pelo 

mau uso dos aparelhos celulares, que pode vir a afastar as pessoas, comprometer a segurança, 

causar dependência, fazer com que as pessoas não aproveitem os momentos da vida, etc. 

 No que concerne aos personagens, pôde-se perceber que, desde o ano de 2003, prevalece 

o equilíbrio entre o número de homens e mulheres que aparecem nos comerciais. As exceções 

se dão nos filmes dos anos de 2005 e 2011 (nos quais há maior presença de personagens 

masculinos, em proporção dobrada e triplicada, respectivamente), 2009 (no qual o personagem 

principal é um homem), e 2014 (neste filme, haviam mais mulheres). Entretanto, é possível 

notar que sempre se procurou atingir públicos de ambos os gêneros.  

 Quanto aos caracteres físicos dos personagens, constatou-se que, em todos os filmes, o 

número de pessoas brancas é bastante superior ao número de pessoas negras ou pardas. De fato, 

nos comerciais dos anos de 2007 e 2009, não houve aparições de personagens de outras etnias, 

exceto por alguns figurantes. Com relação à faixa etária, ficou evidente a presença 

preponderante de personagens jovens ou no começo de sua vida adulta. Só não há mais jovens 

no filme do ano de 2005, em que aparecem mais crianças, adultos e idosos, respectivamente. 

Depois de jovens, aparecem, com maior frequência, adultos e crianças. Os idosos, por sua vez, 

aparecem com menos regularidade (não raro, quando não há nenhum, há apenas um ou dois 

idosos), com exceção dos anos de 2003 e 2005, nos quais há números consideráveis. No entanto, 

nos três últimos anos abarcados na análise, apenas houve a aparição de um idoso.  

 No que diz respeito à relação dos personagens entre si, foi possível notar que, quando 

existia relação, ela era geralmente de amizade, amorosa ou familiar. Relações de 

trabalho/negócio só foram notadas nos anos 2007, 2009 e 2011.  

 Em relação aos espaços que aparecem nos comerciais, estes foram predominantemente 

localizados ao ar livre, na natureza (sejam bosques, montanhas, praias, lagos, etc.). De fato, 

praias aparecem em seis dos dez filmes selecionados para o corpus. Os únicos filmes que fogem 

à “regra” de cenários situados na natureza são os do ano de 2008, no qual o cenário é somente 

um fundo branco; de 2009, cuja história se passa exclusivamente em espaço urbano; e de 2011, 

cujo único cenário que possui maior presença da natureza é um pátio ao ar livre, com árvores 

ao fundo. Contudo, as cenas internas também se mostraram significativas – especialmente as 

localizadas no interior de casas e apartamentos. Lares apareceram, também, em oito dos filmes 
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(exceto nos comerciais dos anos de 2003 e 2008). Com menos frequência, aparecem também 

outros espaços internos, como restaurantes, escolas, cinema, escritórios, etc. Quanto à 

regionalidade dos espaços, foi possível notar que todos os comerciais (salvo o do ano de 2008, 

que possui apenas um fundo branco como cenário) representam lugares habituais ao cotidiano 

ou imaginário da população brasileira. Em 2003 e 2012 nota-se claramente essa tendência: é 

possível identificar regiões específicas brasileiras e até mesmo pontos turísticos.  

 Os planos usados nas cenas foram os de reação, reflexivos e subjetivos, sendo que os 

planos de reação apareceram em oito dos filmes selecionados, enquanto os outros dois 

apareceram em seis. Na grande maioria dos comerciais, há uma combinação entre dois ou três 

dos tipos de planos. A combinação que mais apareceu foi a de planos de reação com planos 

subjetivos: nos anos de 2007, 2009, 2011, 2014 e 2015. Já nos anos de 2003 e 2016, os planos 

eram de reação e reflexivos. Em 2005 e 2012 apareceram os três tipos de planos. A exceção se 

dá no ano de 2008, onde há apenas planos reflexivos. Dessa forma, é possível perceber que o 

único tipo de plano a aparecer de forma “exclusiva” nos comerciais é o reflexivo, no qual os 

personagens olham diretamente para o espectador.   

 Na fotografia prevalecem, sobretudo, as cores quentes. No entanto, há a presença de 

cores neutras em alguns filmes – como no comercial de 2008, no qual o fundo, sempre branco, 

contribui para a neutralidade da fotografia. O único filme que configura uma exceção quanto 

às cores predominantes na fotografia é o do ano de 2015, “Usar bem pega bem”, no qual as 

cores prevalecentes são as frias, em tons azulados, esverdeados e arroxeados.  

 Quanto à dimensão sonora dos filmes, pôde-se perceber que, entre dez, apenas um 

possui diálogos (o do ano de 2009). A maioria, também, não apresenta ruídos. Locuções, por 

sua vez, aparecem em oito dos filmes – exceto nos comerciais dos anos de 2003 e 2016. Foi 

observado que os narradores são, geralmente, homens. A única exceção se dá no ano de 2015, 

em que a narradora é uma mulher jovem.  Os narradores também são, em sua maioria, jovens 

– salvo pelo ano de 2005, no qual a voz do narrador indica que esteja no começo de sua velhice.  

 As músicas, contudo, se apresentam mais frequentemente com vozes femininas: dos dez 

filmes selecionados, seis apresentam músicas cantadas por mulheres. Apenas um comercial (o 

de 2009) possui trilha sonora com voz masculina; no restante, a música é instrumental apenas. 

Além disso, observou-se que músicas animadas aparecem com mais frequência do que músicas 

emotivas e comoventes (que aparecem somente nos anos de 2005, 2015 e 2016).  
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 No que diz respeito aos usos e exposições das novas tecnologias, algumas coisas 

puderam ser identificadas. Foi observado que em dois filmes não há pessoas fazendo uso algum 

de novas tecnologias: o comercial de 2008, “Conectado você pode mais”, consiste em uma 

sequência com fotos de diversas pessoas. O papel das novas tecnologias, neste filme, está na 

informação que aparece ao final: “Esse filme só foi possível porque mais de mil pessoas 

compartilharam suas fotos com a gente”. Dessa forma, foram as tecnologias e a conectividade 

que permitiram a realização do comercial, exercendo um papel fundamental. Já no ano de 2016, 

no filme “Viver é a melhor conexão”, também não há nenhuma pessoa fazendo uso de novas 

tecnologias: o que há são metáforas que remetem a ações que as pessoas usualmente realizam 

em seus aparelhos, aplicadas à vida real (fazer login, fazer download, compartilhar arquivos, 

adicionar ao grupo e solicitar amizade são alguns exemplos).  

 Assim, são oito os comerciais que retratam pessoas utilizando novas tecnologias 

efetivamente. Seis deles apresentaram cenas em que os personagens faziam ligações através de 

telefones celulares: os dos anos de 2003, 2005, 2007, 2009, 2012 e 2015, sendo essa a atividade 

mais recorrente envolvendo novas tecnologias. A segunda atividade mais presente nos filmes 

foi fotografar com o celular, que apareceu nos anos de 2005, 2012, 2014 e 2015. Comunicar-se 

por vídeo com pessoas que estão longe, por sua vez, apareceu em 2005, 2012 e 2014. Gravar 

vídeos esteve presente nos anos de 2012, 2014 e 2015. Atividades que envolviam (claramente) 

acesso à internet pelo celular – como postar fotos em redes sociais ou acessar a rede em busca 

de informações – apareceram nos anos de 2011, 2012 e 2014. Outras menos frequentes foram 

trocar mensagens, acessar a internet pelo notebook ou tablet, assistir à televisão por assinatura, 

ouvir música, jogar, etc.  

 Quanto às finalidades para as quais são usadas as novas tecnologias, pode-se dizer que 

a principal delas, presente em todos os sete filmes, é a de se comunicar, de modo geral. Registrar 

momentos através de fotos e vídeos apareceu em quatro dos filmes: nos anos 2005, 2012, 2014 

e 2015. Matar a saudade de familiares e cônjuges é outra finalidade que aparece com frequência 

(em 2005, 2007, 2012 e 2014). Outro propósito relevante para que as novas tecnologias foram 

utilizadas foi fechar negócios ou suceder profissionalmente (2007, 2009 e 2011). 

 

 

 



70 

 
 

4.4 Inferências e interpretações sobre as representações das novas tecnologias 

 Aqui, é feita uma explanação a respeito de como se deu, de fato, a representação das 

novas tecnologias nos comerciais televisivos da operadora Vivo entre 2003 e 2016; ou seja, 

quais foram os conceitos, elementos e “displays” utilizados nos filmes para representar as 

tecnologias de informação e comunicação e o que eles sugerem. Além disso, é feito um paralelo 

entre os elementos observados nos comerciais e o referencial teórico apresentado nos primeiros 

capítulos, procurando elaborar uma reflexão acerca da sociedade contemporânea e seus modos 

de compreender o mundo, de se relacionar e se comunicar. 

 Em suma, após comparação dos dados, foi possível notar mais semelhanças que 

alterações através dos anos entre os filmes selecionados. No que diz respeito aos personagens, 

aos espaços, aos planos, às cores e à dimensão sonora, não foram observadas variações 

contundentes através dos anos – o único filme que escapa aos padrões usados pela operadora é 

o de 2015, não configurando uma mudança gradual. Contudo, as mudanças que puderam ser 

observadas nas mensagens, nos conflitos e, principalmente, nos diferentes usos das novas 

tecnologias, representam indícios significativos de como mudou a relação das pessoas com a 

tecnologia e como evoluíram as próprias tecnologias ao longo dos anos. 

 Como visto, a maioria das mensagens comunicadas pela marca diziam que, com a Vivo, 

as relações humanas são fortalecidas e coisas incríveis podem ser realizadas. Essas tendências 

podem ter relação com o que afirmam Vestergaard & Schroeder (2004) quanto ao 

descontentamento popular com a vida cotidiana: que, ao compensar a monotonia do dia-a-dia 

pelo emprego de fantasias, a propaganda comprova inevitavelmente a sua monotonia. Os 

autores, assim como Mucchieli (1978), consideram que a propaganda se fundamenta no desejo 

subconsciente de um mundo melhor, seja coletivamente ou individualmente. Assim, por 

apresentarem – quase sempre – pessoas felizes, jovens, bem-sucedidas e estimadas, os 

comerciais denunciam carências da vida real dos indivíduos. 

 No entanto, o filme do ano de 2015 apresentou uma mudança absoluta no discurso da 

operadora: a mensagem era de que a Vivo se preocupa com o uso saudável e responsável dos 

aparelhos celulares. Ou seja, sugere um uso que não atrapalhe as relações sociais humanas – 

uma mensagem totalmente oposta às propagadas em todos os anos anteriores. Já em 2016, essa 

mensagem parece ser reforçada, mas de maneira mais branda. No filme “Viver é a melhor 

conexão”, a ideia comunicada é a de que as conexões mais importantes são aquelas feitas na 
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vida real – dando a entender que aquelas feitas através das novas tecnologias são, portanto, 

menos importantes. 

 Por sua vez, os serviços da operadora foram, na maioria das vezes, apresentados como 

resolução de diferentes conflitos, comprovando a tentativa de a publicidade – ou o consumo – 

servir como um meio mais rápido para resolver os problemas, como afirma Mucchieli (1978). 

A “conexão” possibilitada pela Vivo resolve conflitos pessoais tanto subjetivos quanto 

objetivos: permite conexões de qualidade, faz com que as pessoas sejam mais felizes e 

realizadas, aproxima os indivíduos, os auxilia profissionalmente, etc. Contudo, em 2015 há 

novos conflitos envolvidos: o filme instiga o espectador a refletir sobre os prejuízos que o uso 

imoderado do celular pode causar, como afastar as pessoas, comprometer a segurança, causar 

dependência ou fazer com que as pessoas não aproveitem os momentos. 

 Esse “desencantamento” poderia ser explicado a partir de Mosco (2004 apud SILVA, 

2016), que afirma que, quando as tecnologias são “novas”, existe uma fase de fetichização, de 

período mítico e idealização. A partir do momento em que os “males” do uso exagerado dos 

smartphones ficaram mais evidentes, como sua relação com a depressão45, com os acidentes de 

trânsito46 ou com problemas de relacionamento47, essa imagem idealizada, constantemente 

difundida, passou a ser questionada. O interesse da operadora em expor tais conflitos pode estar 

relacionado, exatamente, com o intuito de ser percebida como uma marca, acima de tudo, 

humana – e interessada no bem-estar de seus consumidores. 

 Aqui, vale abordar sobre um conflito específico que esteve presente no filme de 2015: 

o comprometimento das relações amorosas que o uso em excesso dos smartphones pode causar. 

Um estudo realizado na Baylor University48 em 2015 revelou que, quando as pessoas, em um 

relacionamento, se sentem “esnobadas por causa do celular” (termo definido como Pphubbing, 

                                                
45 “Internet vicia! Excesso pode causar doenças e depressão”. Disponível em: <https://saude.terra.com.br/uso-

excessivo-da-internet-pode-causar-doencas-como-depressao,0689cd0f280c3ec5d3d4d954174c7e4696ieRCRD. 

html>. Acesso em: 20 nov 2016. 

46 “Celular ao volante aumenta em 400% risco de acidente, diz especialista”. Disponível em: 

<tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/03/18/celular-ao-volante-aumenta-em-400-risco-de-acidente-diz-

especialista.htm>. Acesso em: 20 nov 2016. 

47 “Smartphones causam depressão e problemas de relacionamentos”. Disponível em: 

<psicoativo.com/2016/01/smartphones-depressao-e-problemas-nos-relacionamentos.html>. Acesso em: 20 nov 

2016. 

48 “Baylor Study: Cellphones Can Damage Romantic Relationships, Lead to Depression”. Disponível em: 

<www.baylor.edu/mediacommunications/news.php?action=story&story=161554>. Acesso em: 20 nov 2016. 

http://psicoativo.com/2016/01/smartphones-depressao-e-problemas-nos-relacionamentos.html
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ou “partner phone snubbing”), como em situações em que o parceiro checa diversas vezes o 

celular na sua presença, cria-se um conflito e maiores níveis de insatisfação com o 

relacionamento. Isso desencadeia uma reação em cadeia, levando a uma menor satisfação com 

a vida em geral, que por sua vez leva a níveis mais elevados de depressão. 

 Quanto à categoria dos personagens, aparecem, como visto, tanto homens quanto 

mulheres. Assim, pode-se dizer que as novas tecnologias são representadas como produtos 

“neutros”. Os personagens são, também, geralmente jovens e brancos. Depois de jovens, como 

foi observado, aparecem mais crianças e adultos; idosos aparecem com menor frequência. De 

fato, entre os filmes dos três últimos anos, apenas um idoso apareceu. Isso mostra que as novas 

tecnologias são comumente associadas aos jovens – e, de fato, são eles os mais imersos nesse 

universo. No entanto, como visto no item 2.2, o acesso aos aparatos tecnológicos 

(especialmente os smartphones) cresce entre todas as faixas etárias. Assim, a ênfase dada aos 

jovens pode ser um indicativo da pouca consideração que a nossa cultura tem pela velhice 

(VESTERGAARD; SCHRODER, 2004), especialmente na contemporaneidade.  

 A presença majoritária de pessoas brancas em todos os filmes pode ter relação com a 

tentativa de a operadora visar públicos das classes mais altas, visto que, segundo dados 

divulgados pelo IBGE49, os negros (pretos e pardos) representavam apenas 17,4% da parcela 

mais rica do país, em 2014 – mesmo sendo a maioria da população brasileira, representando, 

naquele ano, 53,6% da população. Entretanto, como apontado no item 2.2, a distribuição dos 

aparelhos celulares, hoje, atinge todos os níveis socioeconômicos – o que faz com que a falta 

de personagens negros demonstre um problema que não é novo para a sociedade. 

 Constatou-se também que foram usados inúmeros “displays” (GOFFMAN, 1979), ou 

seja, “categorias de pessoas”, para representar os personagens. Em diversas situações 

apareceram pessoas que pertenceriam a certas regiões do país. A operadora fez uso de 

estereótipos como os do nordestino, do gaúcho, do carioca, do nortista, etc. Como fora abordado 

no item 1.3, a publicidade procura repetir comportamentos expressivos da vida cotidiana a fim 

de exprimir com a máxima eficiência a mensagem pretendida; para isso, mostra não pessoas 

em particular, mas sim “categorias de pessoas”, para que possam ser reconhecidas como 

reproduzidas na vida real. 

                                                
49 “Negros representam 54% da população do país, mas são só 17% dos mais ricos”. Disponível em: 

<economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/12/04/negros-representam-54-da-populacao-do-pais-mas-sao-so-

17-dos-mais-ricos.htm>. Acesso em: 20 nov 2016.  
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 Os espaços dos comerciais também não apresentaram grandes mudanças. Os cenários 

são geralmente amplos e localizados ao ar livre – não raro, há cenas na natureza –, e o tempo 

está quase sempre ensolarado e aberto. Como abordado no item 1.2.1, os espaços podem refletir 

o humor e o estado de espírito dos personagens (NAVARRO, 2006, p. 38, tradução nossa). 

Dessa forma, pode-se afirmar que a escolha por esses espaços possui o intuito de transmitir uma 

sensação de liberdade – que seria promovida pelo uso das novas tecnologias. Como visto, é 

muito comum associar o ideal de liberdade a novas tecnologias. No entanto, outro espaço 

recorrente nos filmes são os lares dos personagens. Isso pode sugerir outro aspecto intrínseco 

das novas tecnologias: a individualidade. Além disso, foram observados outros espaços comuns 

ao cotidiano ou imaginário da população brasileira (como restaurantes, escolas, cinemas, 

escritórios, o Cristo Redentor, a cidade de Ouro Preto, o Estádio do Maracanã, etc.). Isso é um 

exemplo de como a publicidade faz uma representação da representação cotidiana 

(GOFFMAN, 1979).  

 Também o modo como os planos foram usados não apresentou mudanças significativas 

através dos anos. Não obstante, os planos mais utilizados nos filmes permitem interpretações 

significativas. Foi possível notar que os planos de reação são os que aparecem com mais 

frequência. Com ele, é possível observar as emoções e expressões dos personagens. Os planos 

subjetivos também apareceram na grande maioria dos filmes, nos quais o espectador pode 

observar os personagens manusearem seus aparatos tecnológicos a partir da sua visão. Isso 

mostra como o uso das novas tecnologias é individual e subjetivo. Já os planos reflexivos, via 

de regra, procuram criar uma empatia entre o personagem e o espectador. 

 As cores, quase sempre quentes, mostram a tentativa de “aproximar” as novas 

tecnologias das pessoas, pois são representadas de uma maneira mais humanizada. A operadora, 

indiretamente, sugere que as novas tecnologias não pertencem a um mundo distante e frio: elas 

permeiam a vida e as relações. Por isso, são representadas com cores quentes em grande parte 

dos filmes. O único filme que quebra com esse padrão é o de 2015, que caracteriza uma 

mudança profunda de discurso em relação aos outros comerciais. Neste filme, as pessoas estão 

mais afastadas e distantes entre si, ideia que foi reforçada pela fotografia a partir do uso de 

cores mais frias, como o azul e o roxo.  

 A dimensão sonora também não apresentou mudanças identificáveis a partir do corpus 

selecionado. A presença mínima de diálogos durante todos os anos pode sugerir que os filmes 

se encaixam mais na segunda categoria de filme publicitário definida por Camilo (2005 apud 



74 

 
 

VIEIRA, 2009): o filme de celebração, que possui a intenção de deleitar com imagens o 

espectador, ao invés de o convencer com argumentos racionais.  

 Os locutores, de 2004 a 2014, foram sempre homens – em sua maioria, jovens. O único 

filme que configura uma exceção quanto ao locutor pertencer ao sexo masculino é, novamente, 

o de 2015. No entanto, o fato de a grande maioria dos locutores serem homens pode ser 

justificado pela ideia de que o gênero masculino é o “genérico”, a “norma” ou o “padrão”50. 

Além disso, nota-se, novamente, a tendência de associar as novas tecnologias aos jovens. 

 Como foi verificado na comparação dos dados, as músicas, por sua vez, se apresentam 

geralmente com vozes femininas – talvez devido à intenção de a operadora representar-se como 

humana e sensível, pois ainda há o estereótipo de que é a mulher que mais possui essas 

qualidades. Além disso, foi possível perceber que as músicas utilizadas nos comerciais eram 

geralmente alegres e otimistas. Dessa forma, é possível notar a tendência de as novas 

tecnologias serem representadas como razão de felicidade e bem-estar. 

 Quanto aos usos das novas tecnologias, tanto padrões quanto mudanças puderam ser 

constatados. Foi percebido que, nos comerciais que retratam pessoas utilizando novas 

tecnologias, a atividade mais frequente é fazer ligações através do telefone celular. Também as 

ligações por vídeo se mostraram recorrentes nos filmes. Essa capacidade de comunicar-se com 

pessoas que estão longe, a qualquer momento, remete à noção de “desterritorialização” de 

Pierre Lévy (1999), anteriormente aplicada à Web. Ela diz respeito à capacidade de os 

indivíduos criarem ou manterem vínculos sem que isso precise ter relação direta com a sua 

localização física. 

 Depois de fazer ligações, a atividade que mais apareceu foi fotografar com o celular. 

Essa função apareceu pela primeira vez em algum dos filmes do corpus em 2005; no entanto, 

se tornou mais recorrente a partir de 2012. Gravar vídeos com o celular, por sua vez, apareceu 

nos filmes dos anos de 2012, 2014 e 2015. Assim, é possível perceber que essas funções se 

tornaram mais visíveis quando os smartphones estavam se tornando mais populares e o acesso 

à internet através dos aparelhos celulares crescia exponencialmente: de 2010 a 2011, houve um 

                                                
50 “O masculino genérico: uma questão gramatical ou um debate ideológico?”. Disponível em: 

<www.esquerda.net/opiniao/o-masculino-generico-uma-questao-gramatical-ou-um-debate-ideologico/36527>. 

Acesso em: 20 nov 2016. 
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crescimento de 340% no número de brasileiros que utilizavam a internet pelo celular51. As 

populares “selfies” ou vídeos pessoais são normalmente produzidos para serem compartilhados 

nas redes sociais. Fernanda Bruno (2004), como vimos, discute sobre a tendência à exposição 

da vida íntima e privada que acompanha a evolução das novas tecnologias e das redes sociais. 

Os indivíduos divulgam no âmbito público da internet circunstâncias que, em um passado não 

muito distante, eram restritas à vida íntima, desde relatar acontecimentos pessoais a 

compartilhar fotografias em situações e ambientes privados. 

 De fato, atividades que envolvem acesso à internet pelo celular – como, exatamente, 

postar fotos em redes sociais ou acessar a rede em busca de informações – apareceram pela 

primeira vez em 2011, e, posteriormente, nos anos de 2012 e 2014. Assim, é possível perceber 

que os comerciais da operadora acompanharam as mudanças que ocorreram na sociedade, no 

que diz respeito ao acesso e aos usos das novas tecnologias.  

 Notou-se também que, conforme os anos avançavam, cada vez mais funções para as 

novas tecnologias eram apresentadas nos comerciais. Em 2003, por exemplo, apareceram 

apenas pessoas fazendo ligações através do celular. Já em 2014, os celulares, agora 

smartphones, eram usados para tirar fotos, gravar vídeos, acessar as redes sociais, trocar 

mensagens, compartilhar conteúdo, etc. 

 Além disso, foi possível perceber que as novas tecnologias eram utilizadas mais 

comumente para fins pessoais (como registrar momentos com as pessoas amadas, matar a 

saudade de familiares e cônjuges, etc.) que profissionais. A operadora ressaltou os benefícios 

que as novas tecnologias podem trazer para a vida profissional ou financeira das pessoas em 

três dos filmes; no entanto, esses não são comparáveis aos benefícios “emocionais” e subjetivos, 

que foram ressaltados na grande maioria dos comerciais selecionados.  

 Também foi inferido que, na maioria dos filmes, as interações feitas através das novas 

tecnologias não representavam uma substituição das interações off-line, uma vez que, quase 

sempre, as tecnologias de informação e comunicação eram utilizadas para contatar e interagir 

com pessoas que já faziam parte do círculo social da “vida real” dos personagens. Além disso, 

muitas vezes, elas eram utilizadas enquanto os personagens estavam, de fato, com seus amigos, 

familiares, parceiros, etc., servindo como um meio de registrar os momentos felizes. Isso vai 

                                                
51 “Uso de internet no celular cresce 340% em um ano”. Disponível em: 

<www.gazetadopovo.com.br/tecnologia/uso-de-internet-no-celular-cresce-340-em-um-ano-

1p3uj6bi85e1zmuu4lvmejh3i>. Acesso em: 20 nov 2016. 
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ao encontro do que afirma Castells (2003): as novas tecnologias, ao invés de serem uma causa 

de alienação do mundo real, adicionam interação on-line às relações sociais existentes, 

fortalecendo os laços. 

 No entanto, Castells (2003) lembra que, entre os usuários mais assíduos, pode acontecer 

perda de envolvimento social – circunstância abordada no filme “Usar bem pega bem”. Esse 

filme configura o único do corpus que não foi veiculado em televisão aberta, fator que deve ser 

levado em consideração. Mesmo que a televisão paga seja mais acessível na atualidade, ela 

ainda atinge públicos mais específicos por sua segmentação.  Dessa forma, esse discurso “novo” 

da operadora visou um público mais restrito, o que justifica o fato de o único filme a quebrar, 

definitivamente, com um ideal utópico acerca das novas tecnologias, não ser veiculado em 

televisão aberta (a campanha integrada foi veiculada na internet, TV paga e cinema, tendo como 

principal meio a internet e as redes sociais). 

 Assim, consideradas todas as interpretações realizadas sobre os comerciais da operadora 

Vivo selecionados para composição do corpus do trabalho, pode-se concluir, de forma 

resumida, que as novas tecnologias são representadas como a esperança de um mundo melhor, 

como resolução de problemas, como neutras (no que diz respeito ao gênero) e como humanas 

(favorecendo as relações), sendo comumente associadas à geração mais jovem, à liberdade e ao 

otimismo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O tema do presente trabalho surgiu, primeiramente, com um interesse da pesquisadora 

pela área de comunicação e tecnologia, despertado ao longo do curso de Comunicação Social 

com habilitação em Publicidade e Propaganda. O fascínio em entender como a sociedade está 

adquirindo novos traços de comunicação e sociabilidade em função das novas tecnologias foi 

o que moveu esta pesquisa. As representações sociais apresentaram-se, para a pesquisadora, 

como um caminho para unir esta temática à publicidade e propaganda, fazendo com que o 

interesse pelo assunto crescesse ao longo da pesquisa. 

 Apesar de alguns desafios, como a inexperiência com o método da análise de conteúdo 

e o pouco conhecimento prévio sobre alguns tópicos do trabalho, esta revelou-se uma 

experiência enriquecedora tanto pessoalmente quanto academicamente. A pesquisadora pôde 

adquirir mais conhecimento tanto nas áreas que já lhe provocavam interesse quanto na área de 

pesquisa, pois teve a oportunidade de colocar em prática um método com o qual ainda não havia 

tido contato. 

 Assim, com a realização deste trabalho, pudemos tirar algumas conclusões. Pôde-se 

constatar a capacidade de a propaganda atuar como meio de circulação de representações 

sociais. A partir dela, podemos identificar práticas, comportamentos e pensamentos comuns da 

sociedade. Com a análise dos filmes selecionados, por exemplo, foi possível verificar 

características próprias da sociedade contemporânea, como a exposição cada vez maior da vida 

íntima e privada – possibilitada e incentivada pelas novas tecnologias –, a valorização da 

juventude e a diminuição da importância da proximidade geográfica para a interação. Essas 

constatações foram ao encontro do objetivo deste trabalho, que, a partir do estudo dos 

comerciais televisivos de apenas uma marca – no caso, a operadora Vivo –, tinha a intenção de 

que os resultados obtidos pudessem ser generalizados e aplicados a um contexto maior. 

  Também pôde-se perceber que muito do discurso atribuído às novas tecnologias há mais 

de uma década permanece o mesmo: elas são apresentadas, na maioria dos comerciais 

selecionados da operadora Vivo de 2003 a 2016, como sinônimos de liberdade, de autonomia, 

de esperança e de juventude. Como visto, essa concepção a respeito das novas tecnologias já 

foi atribuída a outras invenções, como o rádio ou a televisão. Dessa forma, é de se esperar que 

discursos parecidos sejam também emprestados a tecnologias que ainda estão por vir. O motivo 

pelo qual isso acontece pode ter relação com a descrença da comunidade nas instituições 
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tradicionais, como as políticas, culturais e religiosas – fazendo com que os indivíduos busquem 

outros “objetos” para depositarem suas esperanças.  

  Uma característica que também se fez muito presente para representar as novas 

tecnologias foi a sua “humanização”, no sentido em que elas colaborariam para uma melhora 

nas relações humanas, e são representadas, elas mesmas, de uma forma mais humanizada. De 

fato, como foi abordado, as novas tecnologias – na maioria das vezes – atuam de maneira 

positiva nas relações. No entanto, há casos em que podem atuar de forma negativa, o que foi 

retratado – pela primeira vez entre as operadoras brasileiras – no filme “Usar bem pega bem” 

da Vivo, veiculado em 2015. 

 Além disso, puderam ser observadas características intrínsecas da propaganda há muito 

tempo exploradas, como a realização de desejos, a resolução de conflitos, etc. Também 

verificou-se a capacidade de a publicidade se valer de elementos estéticos para sustentar os 

conceitos desejados: os filmes fizeram uso de determinadas cores e sons para representar as 

novas tecnologias da maneira intentada.  

 Vimos, também, como as alterações causadas pelas novas tecnologias (conjuntamente 

com as apropriações dos indivíduos) na comunicação se estendem a incontáveis outras áreas da 

vida cotidiana, como o âmbito do pessoal, do trabalho, da família, da identidade, etc. Todos 

esses campos foram explorados nos filmes analisados, o que comprova a influência e 

importância da comunicação nas mais diversas esferas do cotidiano.  

 A análise de conteúdo revelou-se, novamente, um método efetivo para analisar produtos 

de comunicação, sendo flexível e podendo atuar sobre corpora reduzidos, facilitando o trabalho 

do pesquisador.  

 Por último, considerando todos os resultados aqui expostos, espera-se que esta pesquisa 

possa contribuir para trabalhos futuros que abordem as novas tecnologias e suas representações 

na publicidade, uma vez que as tecnologias evoluem a cada momento, adquirindo novas funções 

e usos. Isso faz com que esta temática necessite de uma atualização constante e de uma 

revisitação a pesquisas precedentes, para que sejam feitas comparações e analogias. 
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APÊNDICE A 

Transcrição dos comerciais 

 

Filme 1 

Título: “Comercial de lançamento” 

Tempo de duração: 1’ 

Ano: 2003 

 

Dimensão visual Dimensão verbal 

Um homem de chapéu – cuja figura é apenas uma 

silhueta – ergue os braços em frente a um pôr-do-

sol, na areia da praia. 

 

Plano médio de um casal, em que a mulher 

(jovem, de cabelos castanhos) está nas costas do 

parceiro (de cabelos loiros e óculos) enquanto ele 

fala ao celular. 

 

Um casal está deitado à beira do mar, com os 

braços erguidos em formato de “V”.  

 

Uma mulher (jovem, de cabelos castanhos e 

presos, de óculos) está deitada em um banco à 

beira da praia e fala ao celular, sorrindo para a 

câmera. É possível ver o Pão de Açúcar ao fundo.  

 

Plano médio de uma mulher jovem, de cabelos 

castanhos, que ergue os braços em um dia 

ensolarado, em meio a várias plantas e coqueiros. 

 

Plano médio de um pescador, branco e jovem, que 

fala ao celular e sorri para a câmera.  

 

Um homem negro, de cabelos compridos e presos 

em várias pequenas tranças, enquadrado em plano 

médio, segura o bonequinho azul da Vivo em 

direção à câmera, em meio à rua de uma cidade 

histórica. 

 

Uma mulher (branca, jovem e de cabelos 

castanhos e curtos) está em um balanço 

pendurado em uma árvore, e se balança como se 

estivesse alçando voo, com os braços abertos. 

 

Plano geral de uma pessoa relaxando em uma 

boia, ao lado de uma cachoeira. 

 

Grande plano de uma menina (de 

aproximadamente 10 anos, loira, de cabelos 

compridos e cacheados) que olha para a câmera e 

sorri. 

Trilha sonora: A música é animada, do gênero 

axé, sendo cantada por uma mulher e 

acompanhada por corais que exclamam “Vivo!”, 

ao fundo.  

 

Letra: 

 

 “Como a lua cheia, como namorar” 

 

 

 

“O canto das baleias” 

 

 

 

“O barulho do mar” 

 

 

 

“Vivo!” 

 

 

 

 

 

“Vivo!” 

 

 

 

 

 

“Como um beija-flor”  

 

 

 

 

“Como a cachoeira”  

 

 

 

 

“O riso dos meninos” 
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Grande plano de um menino de aproximadamente 

5 anos, moreno e de óculos, que olha sorrindo 

para a lente da câmera. 

 

Plano médio de uma sambista, negra, de cabelos 

compridos, que samba enquanto olha para a 

câmera e sorri.  

 

Cena panorâmica do Cristo Redentor. 

 

Plano médio de uma menina (de 10-13 anos, 

morena, de cabelos cacheados e castanhos) que 

segura o bonequinho vermelho da Vivo e olha 

para a câmera. 

 

Plano geral de três amigos viajantes que estão em 

uma clareira onde há várias montanhas ao redor.  

 

Dois homens brancos (que aparentam ter mais de 

60 anos), em cima de dois cavalos, erguem seus 

chapéus enquanto sorriem para a câmera. Atrás, 

há vários bois em um curral.  

 

Plano médio de um homem (jovem, de cabelos 

castanhos e compridos), de óculos escuros, que 

faz gestos de quem está dançando, em um 

ambiente urbano (há um muro grafitado ao 

fundo). 

 

Plano geral de duas crianças correndo à beira da 

praia, com os braços erguidos.  

 

Grande plano de uma menina (de 

aproximadamente 5-8 anos, branca e de cabelos 

castanhos) que sorri enquanto caem gotas de água 

em sua direção. 

 

Plano médio de um homem (negro, usando óculos 

e boné) que está junto de duas crianças (um 

menino e uma menina) que o abraçam, na 

escadaria colorida da Lapa, no Rio de Janeiro. 

 

Cena em que acontece um gol em um estádio de 

futebol e a arquibancada comemora. 

 

Plano americano de um jovem (negro, de cabelos 

compridos) que ergue os braços ao lado de uma 

Igreja. Outros dois jovens, um homem e uma 

mulher, estão sentados ao lado.  

 

Plano geral de uma menina de aproximadamente 

10 anos, com traços indígenas, que está em uma 

canoa e ergue os braços em formato de “V”. Um 

 

 

 

 

 

 

“O bumbo da mangueira” 

 

 

 

 

“Vivo!”  

 

 

 

 

 

 

“Vivo!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Como a luz do sol”  

 

 

 

“Aquecendo a vida” 

 

 

 

“Como gol de placa”  

 

 

 

 

“O grito da torcida” 

 

 

 

 

 

“Vivo!”  

 

 

“Vivo!”  
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homem adulto rema a canoa.  

 

Dois jovens, negros, tocam tambores de carnaval, 

na rua. Há uma menina sentada e um menino que 

está sambando.  

 

Dois jovens correm no campo, em meio a 

montanhas, com mochilas nas costas. Eles vibram 

e erguem os braços. 

 

Cena panorâmica de uma paisagem com uma 

grande árvore e um lago. 

 

Plano americano de uma mulher dançando dentro 

de um ônibus, onde todos estão sentados e a 

observam.  

 

Um homem segura sua noiva no colo. Os dois 

parecem ter sido recém casados e muito felizes. 

 

O mesmo homem negro de tranças aparece 

novamente em meio a uma cidade com 

construções históricas, agora dançando e 

balançando suas tranças. 

 

Os três amigos viajantes agora aparecem mais de 

perto, olham e sorriem para a câmera enquanto 

erguem os braços.  

 

Dois meninos de aproximadamente 10 anos 

dançam sincronizadamente em uma calçada. A 

cena está em grande plano.  

 

Plano médio de uma mulher, branca e de cabelos 

castanhos que está na beira da praia e ergue os 

braços, sorrindo para o sol. 

 

Os dois meninos aparecem dançando novamente. 

 

Grande plano de um menino negro de 

aproximadamente 8-10 anos, com pinturas 

vermelhas no rosto, que sorri para a câmera. No 

fundo podem ser vistas bandeiras vermelhas.  

 

Silhuetas de um homem de chapéu, dentro da 

água do mar, e de um homem que está em cima 

de um barco de pesca. Eles erguem os braços em 

formato de “V”.  

 

Plano médio de um casal de idosos. Eles são 

brancos e ambos utilizam óculos de grau. A 

mulher acaricia a cabeça do parceiro, que está 

sentado em um banco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Como um fim de tarde”  

 

 

 

“Como uma nascente” 

 

 

 

 

 

 

“Como uma canção”  

 

 

 

 

 

“A gente se sente vivo!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vivo!”  

 

 

 

 

 

“Como um sorriso”  

 

 

 

 

“Vivo!”  

 

 

 

 

 

“Como uma paixão” 
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Outra silhueta ergue os braços enquanto vários 

pássaros alçam voo. 

 

Uma mulher, branca e jovem, de cabelos 

castanhos, está deitada à beira do mar com o 

bonequinho laranja da Vivo ao seu lado. 

 

Plano geral de vários pescadores que erguem seus 

braços, dentro de seus barcos de pesca. 

 

Uma criança coloca seu ouvido sob uma barriga 

em gestação, sorrindo.  

 

Uma menina, sentada no colo de seu pai, ergue os 

braços olhando para a câmera, enquanto o pai 

segura uma cuia de chimarrão. Ao fundo, há uma 

casa típica do interior. 

 

Duas meninas, filmadas de cima, estão em uma 

calçada cimentada. Uma delas faz desenhos de giz 

no chão, enquanto a outra está deitada de barriga 

para cima e sorri, ao lado de um desenho de giz 

do bonequinho da Vivo.  

 

Plano médio de uma mulher (branca e jovem, de 

cabelos cacheados e compridos), que está 

dançando. Está noite e podem ser vistas as luzes 

da cidade ao fundo. 

 

Cinco amigos parecem comemorar, com os 

braços erguidos e sorrindo para a câmera. É 

possível ver um viaduto ao fundo, e vários prédios 

com suas luzes ligadas.  

 

Outro pescador, em plano geral, ergue os braços 

em formato de “V”. 

 

Mesma mulher jovem, branca e de cabelos 

castanhos que aparece no início do filme, em 

meio aos coqueiros. Ela agora está mais à beira da 

praia e segura um bonequinho amarelo da Vivo 

em direção à câmera.  

 

Duas meninas (de aproximadamente 8-10 anos) 

erguem seus braços à beira do mar, em um belo 

pôr-do-sol.  

 

Packshot de um celular com vários adesivos com 

os nomes das empresas que formaram a Vivo. O 

“Vivinho” azul faz com que o celular gire e 

apareça, no lugar dos adesivos, apenas a palavra 

“Vivo”.  

 

“Vivo!”  

 

 

“Como respirar”  

 

 

 

“Vivo!”  

 

 

“O bater do coração”  

 

 

 

 

“Vivo!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Como uma cidade, como a pulsação” 

 

 

 

 

 

“De uma colmeia” 

 

 

“Como a multidão” 

 

 

 

“Vivo!”  

 

 

 

 

 

“Vivo!” 
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Filme 2 

Título: “Os votos de Sérgio Jockymann” 

Tempo de duração: 2’ 

Ano: 2005 

 

Dimensão visual Dimensão verbal 

Uma criança de aproximadamente 5 anos está 

deitada em um sofá com os pés na direção da 

câmera. Ela abre os pés e sorri. 

 

Plano médio de um idoso que carrega um menino 

nos ombros, em meio ao ar livre. 

 

Um menino de aproximadamente 3-5 anos brinca 

de se balançar em meio às arvores. 

 

Um casal brinca dentro de casa, em seus pijamas. 

Eles se batem com travesseiros, beijam-se e se 

derrubam no sofá. A cena está em plano 

americano. 

 

Outro casal se beija em um ambiente escuro, com 

luzes românticas ao fundo. A cena está em plano 

médio.  

 

Um homem vê, pelo celular, a namorada 

mandando um beijo. Há um plano de detalhe do 

celular, e em seguida a mulher aparece dentro de 

um ônibus, enquadrada em plano médio. 

 

Grande plano de outro homem (jovem) que está 

chorando, em casa. Plano de detalhe de uma foto 

no qual ele está com uma mulher; em seguida, ele 

a apaga, com veemência. Corta para o plano geral 

e ele aparece, então, com duas belas jovens ao seu 

lado, cada uma em um ombro seu. 

 

Crianças pulam no mar, de um píer. 

 

Plano médio e geral de dois meninos brincam com 

o aspirador de pó, dentro de uma casa. 

 

Plano detalhe de uma mão estendendo-se para 

outra. Um menino ajuda outro a subir na árvore. 

Os dois, então, sorriem e olham para a câmera. 

 

Um menino coloca o rosto do outro dentro de um 

bolo. Ele, em seguida, se vinga e passa bolo no 

rosto do amigo. Eles, então, se abraçam, sorrindo 

para a câmera. A cena está em plano médio. 

 

Plano geral de uma sala de aula na qual um jovem 

Trilha sonora: música instrumental clássica e 

minimalista (lembrando músicas francesas). Ela 

possui um tom emotivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc. off (o narrador parece estar no começo de sua 

velhice; sua voz é masculina e madura, em tom 

calmo e sensível): Desejo primeiro que você ame, 

e que amando, também seja amado.  

 

 

 

 

 

Loc. off: E que se não for, seja breve em esquecer. 

E esquecendo, não guarde mágoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc. off: Desejo também que tenha amigos, e que 

mesmo maus e inconsequentes sejam corajosos e 

fiéis.  

 

 

 

Loc. off: E que em pelo menos um deles você 
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levanta-se, desafiador. Outros alunos, então, 

levantam-se também.  

 

O mesmo menino do início do comercial se 

balança no meio das árvores. 

 

Agora, uma menina, enquadrada em grande 

plano, se balança num dia ensolarado. 

 

Plano geral de dois idosos que estão à beira de um 

lago, e “brincam de luta” com suas varas de pesca. 

 

Cena da animação Tom e Jerry. Tom está levando 

Jerry na mão, rindo. Até que um cachorro dá um 

golpe no gato, salvando o Jerry. 

 

Pequenos pés andam em poças d’água. São três 

amigos, que andam em uma rua calma, abraçados. 

 

Um pé calça um salto alto preto. Em seguida, é 

possível ver as mãos de uma menina que está 

pintando as unhas, com bobs no cabelo. O plano 

muda para geral, e a personagem (de 

aproximadamente 13-15 anos) está em sua cama, 

pintando as unhas do pé e falando ao celular. 

Grande plano dela sorrindo para a câmera. 

 

Duas mãos enrugadas pela velhice se acariciam 

enquanto tocam um álbum antigo de fotografias. 

 

Três idosos relaxam à beira de um píer. Um está 

deitado no mar, em uma boia, outro toma sol no 

píer e uma mulher senta com apenas os pés na 

água. 

 

Grande plano de uma idosa de aproximadamente 

80-90 anos, com fartos cabelos brancos e de 

óculos. Ela mostra a língua para a câmera e ri. 

 

Grande plano no qual aparece outro idoso, careca 

e de óculos, que ri e ergue os braços.  

 

Um bar típico brasileiro está com uma mesa cheia 

de pessoas que estão tocando instrumentos, 

dançando, etc. 

 

Plano médio de um menino que está vestido 

inteiro de papel alumínio. Corta para um plano no 

qual ele aparece deitado no chão, balançando as 

pernas para o alto.  

 

Cena que parece ter sido retirada de uma fita 

cassete antiga. Um bebê anda em uma estrada de 

chão. 

possa confiar sem duvidar.  

 

 

 

Loc. off: E porque a vida é assim, desejo ainda 

que você tenha inimigo. 

 

 

 

 

Loc. off: Para que algumas vezes você se interpele 

a respeito de suas próprias certezas.  

 

 

 

 

Loc. off: E que entre eles, haja pelo menos um que 

seja justo para que você não se sinta demasiado 

seguro.  

 

 

 

 

Loc. off: Desejo que você sendo jovem, não 

amadureça depressa demais. 

 

 

 

 

 

Loc. off: E sendo maduro, não insista em 

rejuvenescer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc. off: Porque... cada idade tem o seu prazer e 

a sua dor.  
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Cinco idosos fazem uma festa na piscina. O plano 

é geral. 

 

Duas idosas, dentro de uma casa, dançam, 

divertindo-se. A cena está enquadrada em plano 

americano. 

 

Três amigos jovens (dois homens e uma mulher) 

estão no que parece ser a parte de trás de um 

automóvel descoberto. Eles olham para o celular, 

rindo, parecendo tirar fotografias. 

 

Uma mãe e seu filho pequeno brincam em uma 

rede de descansar, em um dia claro. 

 

Grande plano de uma jovem falando ao celular, 

em um automóvel em movimento. Ela sorri em 

direção ao sol. 

 

Plano médio de uma mulher jovem que, durante a 

noite, na chuva, grita na calçada em direção ao 

céu. Corta para o plano geral e ela abre os braços, 

olhando para cima. 

 

Plano geral de um ambiente aberto, em preto e 

branco. Antes, há só uma mulher na cena. Então, 

entram um homem, uma criança, e mais duas 

crianças.  

 

Várias fotos em sépia e preto e branco penduradas 

são mostradas em plano de detalhe. Há, 

principalmente, fotografias de crianças. 

 

Plano geral de dois idosos (de costas) que fazem 

um piquenique na frente de um lago. A mulher 

está encostada no ombro do parceiro. Eles olham 

para o horizonte. Corta para o plano médio, e eles 

riem e conversam. 

 

O menino do início do comercial, que se 

balançava, agora é filmado em grande plano. Ele 

sorri. 

 

Grande plano de um pai com seus filhos (um 

menino e uma menina), que dão-lhe beijos no 

rosto.  

 

Grande plano no qual aparece uma mãe 

segurando o seu bebê. Ela sorri e mostra o filho 

para a câmera. 

 

Um avô dorme abraçado com seu neto (de 

aproximadamente 5 anos), deitados na grama. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc. off: Desejo por fim, que você sendo um 

homem, tenha uma boa mulher.  

 

 

 

 

 

 

 

Loc. off: E que sendo mulher, tenha um bom 

homem. E se amem hoje, amanhã, e no dia 

seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

Loc. off: E quando estiverem exaustos e 

sorridentes, haja ainda amor para recomeçar.  

 

 

 

 

 

Loc. off: E se tudo isso acontecer... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc. off: Não tenho mais nada a te desejar. 
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cena é filmada de cima. 

 

Duas meninas (de aproximadamente 8-10 anos) 

erguem seus braços à beira do mar, em um belo 

pôr-do-sol (mesma cena do comercial de 2003). 

Seus braços, em formato de “V”, dão lugar a duas 

letras “V”, que por sua vez formam a logo da 

Vivo. A luz do sol é estourada, dando lugar a um 

fundo brando. O bonequinho azul da Vivo entra 

ao lado. Em baixo e em letras pretas, aparecem os 

escritos “São os nossos desejos em 2005.” 
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Filme 3 

Título: “Sinal de qualidade” 

Tempo de duração: 30’’ 

Ano: 2007 

 

Dimensão visual Dimensão verbal 

Plano americano de duas mulheres jovens 

(mulheres I e II), de aproximadamente 20-25 

anos, que estão em um quarto feminino. O 

bonequinho da Vivo, na cor roxa, está em cima da 

cama. A mulher I também está sentada na cama, 

falando ao celular (com quem entende-se ser o 

pretendente / namorado) e rindo. Ela possui 

cabelos ruivos, que estão presos em um rabo de 

cavalo. A mulher II tem cabelos pretos e curtos, e 

está sentada ao lado da cama. Ambas têm pele 

clara e se vestem de modo despojado. Corta para 

o plano médio: a mulher II se aproxima da mulher 

I, tentando ouvir o que ela está falando com o 

“pretendente”. A mulher II faz um gesto de 

coração com as mãos. No centro inferior da tela, 

aparecem os escritos em letra branca: “Sinal de 

que estão fofocando.” 

 

Homem I (branco, vestindo camisa e gravata, de 

aproximadamente 30-40 anos), em plano 

americano, circula classificados em um jornal, na 

mesa da cozinha. Corta para o plano médio: ele 

então, aparece falando ao celular, com o jornal 

nas mãos. Começam a aparecer na tela os escritos: 

‘Sinal de “Vou vender meu carro.” 

 

Antes do lettering sumir, aparece em plano médio 

um segundo homem (Homem II) na mesma faixa 

etária do Homem I, branco e de cabelos 

castanhos, no que parece ser um cômodo da sua 

casa. Ele fala com o Homem I ao celular, e desliga 

a chamada sorrindo e comemorando, satisfeito.  

 

Plano médio de uma menina (branca, de cabelos 

castanhos) de aproximadamente 5 anos está em 

sua cama e faz um desenho. O bonequinho roxo 

da Vivo está ao seu lado. Aparece um plano de 

detalhe do seu desenho, nos quais, em traços 

infantis, estão ela (“eu – Bia”), seu pai (“papai”) 

e o bonequinho da Vivo amarelo (“Vivo”) ao 

meio.  

 

Plano de detalhe de uma mão abrindo o celular, 

onde há uma foto de Bia. O pai de Bia (Homem 

III, de meia idade, branco e vestindo terno e 

gravata), enquadrado em plano médio, vê a foto 

Trilha sonora: música instrumental acústica, 

alegre e jovial, que acompanha todo o comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc. off (voz masculina e jovem, em tom alegre e 
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da filha e sorri. Aparecem os escritos “Sinal de 

que está matando a saudade.” 

 

Plano americano de um casal jovem (Homem IV 

e Mulher III) atravessando a rua de mãos dadas, 

com pressa. Ambos têm pele branca e cabelos 

castanhos, e se vestem casualmente. A mulher do 

casal está grávida. Homem IV está falando ao 

celular. Começam a aparecer os escritos: “Sinal 

de que vai nascer.” 

 

Antes do lettering sumir, aparece em plano médio 

um homem (Homem V) falando ao celular, 

saindo do elevador. Logo é possível perceber que 

ele é o médico do casal, pois está em um hospital 

e veste roupas características. Ele é de meia idade, 

branco, e possui cabelos brancos.  

 

Aparece uma mulher jovem (20-25 anos), branca, 

de cabelos castanhos (Mulher IV), em plano 

médio. O dia está claro e o céu muito azul, e 

podem ser vistos coqueiros ao fundo. Ela fala ao 

celular e sorri. Há uma ilustração animada de 

pequenos “sinais” roxos saindo de sua cabeça. No 

lado superior esquerdo, há a logo da Vivo. No 

lado inferior direito, aparecem os escritos: “VIVO 

Sinal de qualidade”, com a imagem de um 

bonequinho da vivo ao lado, com a mesma 

ilustração de sinais. 

despojado): A Vivo faz a melhor ligação pra tudo 

que você precisa comunicar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc. off: Vivo, sinal de qualidade.  
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Filme 4 

Título: “Conectado você pode mais” 

Tempo de duração: 30’’ 

Ano: 2008 

 

Dimensão visual Dimensão verbal 

O filme é formado por diversas fotografias de 

pessoas diferentes que foram sobrepostas, dando 

a impressão de movimento. 

 

Fotografias em plano médio de pessoas de 

diversas feições. O fundo é branco. 

 

O plano é afastado e se torna plano geral. As 

pessoas, antes em poses estáticas, agora estão 

fazendo movimentos diferentes. Mais de uma 

pessoa começa a aparecer por vez: agora são três, 

que se alternam continuamente.  

 

As três pessoas se “unem” novamente em apenas 

uma. As fotografias são, agora, de pessoas 

sentadas no chão com as pernas cruzadas. Elas 

aparecem segurando um cartaz em branco, que 

aos poucos forma, em letras pretas, a frase: “Esse 

filme só foi possível porque mais de mil pessoas 

compartilharam suas fotos com a gente.” 

 

O plano aproxima-se das figuras, agora 

mostrando apenas a foto de uma mulher (jovem, 

branca, de cabelos castanhos) e os escritos do 

cartaz mudam para “Acesse vivo.com.br/ 

vamostrocarideias. Conectado você pode mais.” 

 

A palavra “Vivo” é formada em um fundo branco, 

por milhares de bonequinhos verdes da marca. No 

centro inferior da tela, aparecem os seguintes 

escritos em letras pretas: “Nós acreditamos que na 

sociedade em rede o indivíduo vive melhor e pode 

mais.” 

Trilha sonora: a música que perdura durante todo 

o comercial é suave e divertida, da cantora Mallu 

Magalhães, cantada em inglês.  

 

Loc. off (voz masculina e jovem, em tom sério 

porém simpático): Quanto mais conectado, mais 

você pode. 

 

 

Loc. off: Se cada um de nós reciclasse o celular 

em um dos 3.400 pontos de coleta nas lojas Vivo, 

seremos milhões de pessoas preservando o 

planeta. Espalhe essa ideia. Quando você vive 

conectado, você pode fazer até o que parece 

impossível.  

 

 

 

 

 

 

Loc. off: Saiba mais. Acesse o nosso site.  
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Filme 5 

Título: “Conexão como nenhuma outra” 

Tempo de duração: 1’ 

Ano: 2009 

 

Dimensão visual Dimensão verbal 

Homem I (branco, jovem, de cabelos castanhos e 

curtos, vestindo um terno) entra em um elevador. 

O plano é geral. Quando o elevador está para 

fechar, corta para o plano médio e ele começa a 

comemorar, batendo palmas e pulando. Volta 

para o plano geral. 

 

Em letras pretas e grandes, aparecem os escritos, 

em fundo branco: “Conectado você pode mais.”, 

com o bonequinho da Vivo ao lado. 

 

Plano detalhe da sua mão segurando um celular, 

no qual consta a seguinte mensagem: “Entrevista 

confirmada.” 

 

Homem I anda em meio à multidão da cidade, 

falando ao celular, agora com vestes mais simples 

e levando uma mochila nas costas. 

 

Plano geral do Homem I observando um edifício 

comercial. Ele, então, olha para o lado oposto e 

vê um outro prédio.  

 

Homem I aparece falando novamente ao celular, 

em plano médio.  

 

Homem 2 aparece em um quadro no canto 

superior direito da tela. Em seguida, aparecem 

vários outros quadros, lado a lado, de pessoas se 

comunicando através de ligações e mensagens 

por celular e internet. Há planos de detalhe dos 

aparelhos e planos médios dos vizinhos. Fade out 

para o preto. 

 

Homem I, novamente vestido de terno, em plano 

médio, chega em frente ao mesmo edifício, que é 

o local da entrevista. Plano geral dele entrando no 

prédio. 

 

Plano de detalhe do painel do elevador, que chega 

ao décimo segundo andar. 

 

Plano americano do Homem I e Homem III 

(vestido formalmente, na casa dos 50-60 anos, de 

cabelos brancos e óculos de grau) 

cumprimentando-se. A porta à frente deles se 

 

Há ruídos de ambientação, e, em seguida, um 

barulho característico de quando o elevador está 

para fechar. Ouvem-se ruídos e expressões de 

comemoração. 

 

 

 

 

 

 

Trilha sonora: a música é animada e acelerada, e 

possui vocais masculinos. 

 

 

Voz Homem I (entonação alegre, mas relaxada): 

Mãe, eu consegui a entrevista. 

Ruídos de pessoas falando e carros passando. 

 

 

 

 

Voz Homem I (entonação casual): E você, ainda 

mora no mesmo prédio? 

Ouvem-se ruídos de pombas alçando voo ao 

fundo. 

Voz Homem I (com entonação um pouco 

desconfiada): Moro. 

Há a mistura de várias vozes, onde é possível 

detectar algumas frases, como “sim, os vizinhos 

eu aviso”, “acender a luz?”, “combinado”, “a 

ideia é boa”, “será que isso vai dar certo?” 

 

 

Loc. off (voz masculina, jovem, em tom sério 

porém simpático): A Vivo sempre cria maneiras 

para você se conectar com qualidade.  

Ouvem-se barulhos de elevador (porta se abrindo, 

aviso de que chegou no andar). 
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fecha. 

 

Plano geral onde aparecem o Homem I e o 

Homem III, sentados em uma grande mesa, em 

lados opostos. Ao fundo, é possível ver o outro 

prédio que o Homem I havia visto no início do 

comercial. Corta para plano médio enquanto os 

dois personagens conversam, alternando entre um 

e outro.  

 

Plano de detalhe do celular do Homem I: ele envia 

uma mensagem dizendo “Agora!”. Plano médio 

do Homem I, que aguarda a reação do Homem III. 

Homem III, em plano médio, olha em direção ao 

prédio da frente. 

 

Plano geral da sala, onde o Homem III levanta-se 

ligeiramente ao ver as luzes do prédio formarem 

a palavra “SIM”. Homem III olha para o Homem 

I, satisfeito.  Há uma imagem panorâmica do 

prédio, com destaque para as luzes que formam a 

palavra “SIM”. Eles apertam as mãos. 

 

Homem I entra no elevador, repetindo exatamente 

a cena do começo. Enfim, ele comemora a 

conquista da vaga de emprego. 

 

Homem I sai para a rua em frente aos edifícios, 

onde há um aglomerado de pessoas que olham 

curiosas para as luzes do prédio. Ele comemora 

novamente e começa a se afastar, sorrindo. 

 

Aparece a logo da Vivo em laranja, no centro, e, 

ao lado o bonequinho da marca. Em baixo, 

aparecem os escritos, em letras pretas: “Conexão 

como nenhuma outra.” 

 

 

 

 

 

 

 

Voz Homem III (em tom sério): Muito bom. Você 

trabalha bem em equipe? 

 

 

 

 

 

Há uma pausa abrupta da trilha sonora. 

Loc. off: Porque conectado, você faz coisas 

incríveis. 

  

A trilha sonora volta com ainda mais força e mais 

acelerada do que antes. 

 

 

Voz Homem III (em tom sério): O emprego é seu. 

 

 

Ouvem-se os mesmos barulhos de elevador. 

 

  

Voz Homem I (em êxtase): Ihihi! Uuuu! Uhuhu! 

 

 

 

 

 

 

Loc. off: Vivo. Conexão como nenhuma outra. 
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Filme 6 

Título: “A vida com a internet” 

Tempo de duração: 30’’ 

Ano: 2011 

 

Dimensão visual Dimensão verbal 

Os escritos “Vivo apresenta” aparecem sobre uma 

imagem do globo terrestre, em letras lúdicas com 

contornos brancos. Em seguida, os escritos 

mudam para “a vida com a internet”. As palavras 

somem e o contorno do globo se torna, então, em 

um grande arroba (@).  

 

Cena panorâmica de uma metrópole à noite, em 

time-lapse52. 

 

Plano médio de um homem (um jovem adulto, 

branco e de cabelos castanhos) que está em um 

táxi, mexendo no celular. Corta para o plano de 

detalhe do celular, onde é possível ver que ele está 

comprando um buquê de flores on-line. Volta 

para o plano médio, em que ele sorri levemente. 

 

Cena de um cachorro que está deitado em sua 

caminha, com um osso à sua frente. De repente, 

ele desaparece, deixando à vista apenas a cama e 

o osso. Aparece a tela de um computador, em que 

há uma foto do cachorro e a exclamação 

“Cachorro perdido!!!”. O cursor do mouse clica 

no botão “Compartilhar”. Então, aparecem várias 

telas que parecem pertencer a diferentes sites e 

redes sociais, todos compartilhando a foto do 

cachorro perdido. Alguém envia uma mensagem 

dizendo “Achei seu cachorro :-D”, e então ele 

volta a aparecer no seu lugar. 

 

Plano de detalhe de alguém mexendo em um 

tablet, onde há a fotografia de cinco amigos 

jovens em frente a uma van escolar. A mão clica 

no botão “Adicionar” e as pessoas da fotografia 

são “substituídas” por suas versões mais velhas, 

que interagem entre si. 

 

Várias pessoas se encontram em uma reunião de 

trabalho, onde há um homem mais velho que está 

em pé conduz a reunião. Um dos funcionários 

(branco, jovem) que estão sentados mexe no 

celular, onde podem ser lidas as palavras “Novos 

Trilha sonora: a trilha sonora é um cover feminino 

da música One Love / People Get Ready, do Bob 

Marley. Ela possui um ar alegre, porém 

nostálgico. 

Loc. off (voz masculina, jovem, em tom 

descontraído): Vivemos uma nova era.  

 

 

 

Loc. off: Mas nessa era, as pessoas continuam 

esquecendo datas importantes.  

 

 

 

 

 

 

Loc. off: Perdendo cachorros... 

Som de “vupt”, sugerindo que o cachorro está 

desaparecendo.  

 

 

 

 

 

 

Loc. off: Achando cachorros. 

Ouve-se o mesmo ruído “vupt”. 

 

 

 

Loc. off: Continuam reencontrando velhos 

amigos. 

 

 

 

 

 

Loc. off: E tentando ser aquele cara que é sempre 

o primeiro a saber. 

 

 

                                                
52 Fotografia Time-lapse é um processo cinematográfico em que a frequência de cada frame por segundo de filme 

é muito menor do que aquela em que o filme será reproduzido. Quando visto a uma velocidade normal, o tempo 

parece correr mais depressa. 
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negócios”. Ele, então, ergue a mão, é escutado e 

todos o olham com expressões felizes e 

assertivas.  

 

Um coração formado por diversos arrobas 

encaixa-se no lugar do segundo “V” de Vivo, 

formando o nome da marca em laranja. O 

bonequinho da Vivo acena ao lado. Em baixo, 

aparecem os escritos: “Conexão como nenhuma 

outra”, em letras pretas.  

 

Loc. off: Nessa era, a vida fica melhor porque a 

melhor internet tá sempre com você. 

 

 

 

Loc. off: Escolha um dos planos Vivo e navegue 

à vontade. 
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Filme 7 

Título: “Conectados vivemos melhor” 

Tempo de duração: 1’ 

Ano: 2012 

 

Dimensão visual Dimensão verbal 

Todos os personagens e cenários foram 

construídos em animação digital 3D. 

 

Logo da Vivo e formato do Vivinho abrem para 

uma visão panorâmica do Cristo Redentor. 

Alguém voa de asa delta. 

 

Plano de detalhe de alguém tirando a fotografia 

de duas crianças no Cristo com um smartphone. 

 

Um cachorro pula no colo de uma menina. 

 

Um avô carrega o seu neto nas costas. Ao fundo 

pode ser vista uma Igreja de Ouro Preto. O 

menino solta um aviãozinho, que vai em direção 

à câmera. 

 

Um homem e uma criança, com vestes 

jamaicanas, riem olhando para o espectador. 

 

Um homem filma, com seu smartphone, o 

Carnaval de Pernambuco, por onde passam os 

bonecos de Olinda e pessoas se divertindo. 

 

Um bebê e sua mãe estão na cozinha. Ele está 

sentado em sua cadeirinha, e sua mãe fala no 

telefone fixo. 

 

Um jovem mexe no seu celular, sorri e olha para 

a câmera. Ao fundo, é possível ver construções 

típicas de uma comunidade humilde.  

 

Cinco amigos assistem a uma partida de futebol 

do Brasil em um apartamento. Acontece um gol e 

todos comemoram. 

 

Visão do Rio Amazonas, que forma, com seus 

afluentes, o símbolo da Vivo. 

 

Um pescador em seu barco, em um belo fim de 

tarde, saúda a câmera. 

 

Dois jovens (um homem e uma mulher) estão em 

um balão de ar quente. Eles “mostram” para o 

espectador a “selfie” que foi tirada com o seu 

smartphone.  

Trilha sonora: regravação da música do comercial 

de lançamento da marca, apenas com uma nova 

letra. A música é alegre e festiva, sendo cantada 

por uma mulher, e acompanhada por corais que 

exclamam “Vivo!”. 

Letra: 

“Conecte com a vida” 

“Com a emoção”  

 

“Com a alegria” 

“O sonho e a razão”  

 

“Vivo!”  

 

“Vivo!”  

 

“No telefone fixo”  

 

“Ou no celular”  

 

“Conectado sempre”  

“Em qualquer lugar” 

 

“Vivo!”  

 

“Vivo!”  
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Visão panorâmica do balão (que possui o símbolo 

da Vivo) e da paisagem. 

 

Um jovem está em frente ao Big Bem, em 

Londres. Ele mostra um cachorrinho de 

brinquedo para a câmera do seu smartphone. Do 

outro lado da chamada de vídeo, está a sua mãe e 

sua pequena irmã, que ri e interage com o tablet, 

por onde está vendo o irmão e o cachorro. Seu 

gato, ao lado, não gosta do que vê. 

 

Um homem mais velho (com galocha, bigode, 

chapéu e uma cuia de chimarrão na mão) está 

sentado na varanda mexendo no celular. Ele, 

então, dá risada. 

 

Duas jovens gêmeas, à beira da praia, seguram 

uma cuia e um smartphone, rindo entre si. 

 

Um homem e uma mulher adultos estão dentro de 

um carro. A mulher está olhando para o mapa em 

seu smartphone. O céu, à frente, possui o formato 

do bonequinho da Vivo. 

 

Um jovem “nerd” está em seu quarto, mexendo 

no computador. 

 

Uma família (um casal e dois jovens) estão 

reunidos em frente à televisão. Uma menina está 

mexendo no seu tablet, por onde assiste a um 

show ao vivo. O público do show canta e ergue 

seus celulares.  

 

Visão panorâmica do Estádio do Maracanã, onde 

está acontecendo o show. É possível ver o 

formato do “Vivinho” sendo formado por luzes 

pelo público. 

 

Um cadeirante está em frente ao metrô, com um 

celular no ouvido. É possível ver outros 

personagens fazendo o mesmo. O cadeirante 

pisca para o espectador. 

 

Uma menina adolescente está deitada em sua 

câmera, falando no telefone fixo e gesticulando. 

No centro inferior, aparecem, em letras brancas e 

pequenas, os escritos: “Consulte a 

disponibilidade e condições dos serviços em 

www.vivo.com.br.” 

 

Um pai e seu filho mexem e apontam para o 

computador. 

 

 

“Pra chegar mais longe,”  

 

“Pra estar do lado”  

“Pra viver melhor”  

“Vivo conectado”  

 

 

“Vivo!”  

 

“Vivo!”  

 

“No computador”  

“Na TV a cabo”  

“No tablet também, tudo conectado”  

 

“Vivo!”  

“Vivo!”  

A trilha sonora passa a ficar apenas com a parte 

instrumental. 

 

Loc. off (voz masculina, jovem e em tom 

despojado): Agora, a Vivo é celular,  

 

 

 

Loc. off: fixo,  

 

 

 

 

 

Loc. off: internet  

 

 

Loc. off: e TV.  
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Um homem está vendo um filme de “terror”, 

sozinho em sua casa. Ele está comendo pipoca, 

leva um susto e derruba o balde com a pipoca.  

 

Uma televisão está transmitindo um jogo antigo. 

O Pelé faz um gol, e é revelado que quem está 

vendo o jogo é, exatamente, o Pelé, junto com 

uma versão “infantil” do Maradona. 

 

Visão panorâmica de um Carnaval na Sapucaí. 

 

Em um fundo branco, aparecem ícones de 

telefone, celular, tablet e um arroba (@). Cada 

ícone, então dá lugar a uma letra da palavra Vivo, 

formando a logo da marca. Em baixo, aparecem 

os escritos: “Conectados vivemos melhor.” 

 

 

 

Loc. off: Você tem mais conexões, e suas 

conexões, mais qualidade, pra você viver cada 

vez melhor.  

 

 

A trilha sonora volta com a parte vocal: 

“O que quiser sonhar, o que quiser fazer, conexão 

é Vivo, o mundo pra você.” 

 

 

Loc. off: Vivo, conectados vivemos melhor. 

 

Ouve-se novamente o coral exclamando “Vivo”. 
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Filme 8 

Título: “#PegaBem” 

Tempo de duração: 1’ 

Ano: 2014 

 

Dimensão visual Dimensão verbal 

O formato do Vivinho abre para a visão de uma 

piscina. Duas jovens pulam na água, de roupa. 

Uma moça jovem com um smartphone filma a 

outra debaixo d’água.  

Um pai com duas crianças fazem uma trilha e 

chegam a uma cachoeira. Pelo celular, eles falam 

e mandam beijos por vídeo para a mãe, que está 

em casa.  

Uma motocicleta com duas pessoas anda por uma 

trilha. 

Quatro amigos jovens pegam a estrada e chegam 

a uma paisagem com montanhas, levando seus 

gadgets. Aparecem os escritos no centro da tela, 

em letras grandes: #pegabem. 

Uma amiga filma outras duas amigas na praia. É 

possível ver a imagem que ela está gravando em 

primeira pessoa. 

Um jovem carrega a parceira no colo, à beira do 

mar. Depois, ele filma os pés na água com seu 

smartphone e aparecem os escritos “#pegabem”. 

Um homem (não é possível ver o seu rosto) mexe 

em um tablet. Aparecem novamente os escritos 

“#pegabem” no centro da tela, em letras grandes. 

Uma família está em casa comemorando um 

aniversário. Há uma mulher, um homem, uma 

moça jovem e uma menina (de aproximadamente 

5 anos) sentados na mesa. Uma outra moça jovem 

filma a festa para um homem que assiste a cena 

de longe, através de seu smartphone. 

Plano geral de um corredor de biblioteca onde 

está uma adolescente que está com seu 

smartphone. Um adolescente aparece no corredor 

de uma escola; ele também mexe no seu celular e 

parece nervoso. A menina, agora em plano médio, 

dá de ombros e aceita a solicitação de amizade de 

“Beto Amorim”. Aparece o ícone de um coração 

na cena, e o menino comemora, pulando. 

Trilha sonora: a trilha sonora é uma paródia da 

música pop That’s Not My Name, de The Ting 

Tings. É uma música animada e divertida, cantada 

na voz de uma mulher jovem. 

Letra:  

“Chegar mais longe, ficar mais perto”  

 

“Pegar uma estrada”  

 

“Pegar geral” 

“E pega bem”  

 

“E pega bem” 

 

“E pega bem” 

 

“E pega bem” 

 

 

“Conectado” 

“Acelerado” 

 

“Adicionado”  

 

“Apaixonado”  
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Dois jovens em grande plano se beijam. 

Quatro amigos jovem e despojados sentam em 

frente a uma casa e se abraçam. 

Aparecem luzes de balada, com os escritos 

“#pegabem” no centro da tela. 

Um jovem, na balada, está com o seu smartphone 

e faz sinal para as suas amigas olharem para a 

câmera, que riem. Outra jovem está em seu quarto 

mexendo no seu celular. Ela vê, em uma rede 

social, a foto tirada pelo amigo na balada, e ri. 

Aparecem cenas panorâmicas de três pessoas 

filmando paisagens diferentes em seus 

smartphones. Ao lado, há o botão “Share”, em 

que clica uma mãozinha. No canto inferior, em 

letras pequenas e brancas, aparecem os escritos: 

“Maior cobertura 3G Plus e 4G, em número de 

municípios, conforme o site www.teleco.com.br, 

de 6/12/2013. Cobertura 4G maior que todas as 

operadoras juntas conforme o site 

www.teleco.com.br, de 6/12/2013.” 

Uma visão de mapa de GPS aparece. Há um 

desenho com o contorno do Brasil em cima, e 

vários ícones de localização ao longo do mapa. 

Aparece a tela de um computador, onde está 

sendo visto um vídeo de dois homens vestidos de 

gorila e palhaço. É possível ver os escritos 

“Share” e “Like”, abaixo do vídeo. Um menino 

de 3-5 anos está assistindo o vídeo com o seu pai. 

Alguém faz um upload em um notebook. É 

possível ver conectado o modem de internet da 

Vivo. No centro da tela, aparecem os escritos 

“UPLOADING”. 

Duas amigas jovens conversam. Uma delas está 

mexendo no celular ao mesmo tempo. No centro 

da tela, aparece um “balão” típico de mensagens 

de texto com os escritos “Onde é a festa hj? ;-)”, 

com o nome “Carol” e o símbolo ✓ acima. 

Uma menina jovem vê as amigas escolhendo 

roupas em uma loja através do seu tablet. 

Sequência de cenas de um garoto jovem andando 

em diversos locais, falando ao celular. Há o 

símbolo de conexão de wifi no centro da tela. 

Uma adolescente está deitada na cama de barriga 

“E pega bem” 

“E pega bem” 

 

“E pega bem” 

 

 

“Você também” 

 

 

 

A trilha passa a ser apenas instrumental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc. off (mesmo locutor jovem em tom despojado 

do filme anterior): Pega bem ter mais cobertura, 

qualidade, velocidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc. off: Quem tem Vivo sabe, 

 

 

Loc. off: Porque estar ligado o tempo todo pega 

bem.  

 

Loc. off: Ter conexão onde você estiver pega 
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para baixo com seu smartphone e fones de 

ouvido. Ela gesticula e olha para a tela do celular, 

e há um ícone de balão de fala ao seu lado. Uma 

mulher, que parece ser sua mãe, está em uma casa 

de praia, e ri para o celular. No canto inferior, 

aparecem os escritos, em branco: “Internet até 

10x mais rápida que o 3G (HSPA). Rede 4G mais 

rápida conforme medição de velocidade média da 

Info Exame de junho/2013.” 

Alguém tira a fotografia de um café (e a edita para 

postar nas redes sociais) e de um gato, com seu 

smartphone. 

Dois jovens em um carro conversível consultam 

o mapa da estrada no seu celular. 

Um casal escova os dentes enquanto escuta 

músicas no celular. Na tela, aparecem sugestões 

de playlist. 

Aparecem rapidamente várias cenas: um casal na 

praia com um celular, pessoas dançando em uma 

quadra de basquete e pista de skate (o ícone de 

“curtir” aparece no centro da tela), pessoas no 

mar, em um lago, tirando fotos na água da piscina, 

na balada e novamente na praia. Os escritos 

“#pegabem” aparecem mais uma vez no centro da 

tela. 

A imagem congela e várias imagens coloridas que 

foram retiradas de cenas ao longo do filme 

formam o bonequinho da Vivo. Ao lado, aparece 

a hashtag53 usada ao longo do filme: “#pegabem”. 

Termina com a logo da Vivo e, em baixo, os 

escritos “Conectados vivemos melhor”. A logo 

“Telefonica” aparece logo abaixo, em tamanho 

menor. 

bem.  

 

 

 

 

 

Loc. off: Ter internet cada vez mais rápida pega 

bem também!  

 

 

Loc. off: É por isso que ter um Vivo pega bem. 

 

 

A trilha sonora volta com a parte vocal: 

 

“E pega bem” 

“E pega bem” 

“E pega bem” 

“Você também” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filme 9 

Título: “Usar bem pega bem” 

                                                
53 Hashtag é uma expressão bastante comum entre os usuários das redes sociais, na internet. Consiste em uma 

palavra-chave antecedida pelo símbolo #, utilizada para categorizar os conteúdos publicados. 
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Tempo de duração: 1’45’’ 

Ano: 2015 

 

 

Dimensão visual Dimensão verbal 

Plano geral de uma estação de metrô. Um homem 

(negro, de roupas sociais) mexe no celular 

enquanto caminha lentamente em direção aos 

trilhos do metrô, distraído. A tela fica preta, e no 

centro aparecem os escritos, em letras brancas: 

“Será que a gente está usando o celular do jeito 

certo?” O metrô chega e ele se afasta dos trilhos, 

despreocupado. 

Um homem (branco, de meia idade) e uma mulher 

(branca, jovem) estão no cinema. O homem mexe 

no celular, recebe uma mensagem e a mulher olha 

para ele com uma expressão de reprovação. Ele, 

então, guarda o celular no bolso. 

Plano geral de uma estrada repleta de árvores. Um 

carro passa. Dentro dele, a motorista (uma mulher 

jovem) fala ao celular. O seu parceiro, então, 

retira o celular do seu ouvido, de forma suave, e 

continua falando com quem estava do outro lado 

da linha. 

Várias amigas jovens e de diferentes etnias se 

encontram em um restaurante. Todas elas estão 

mexendo em seus celulares, exceto por uma, que 

olha desapontada para as amigas (que nem a 

notam). 

Plano geral de um píer em um belo fim de tarde. 

Um casal (branco e jovem) passeia abraçado por 

ele. Muda para o grande plano, e o homem do 

casal está agora falando no celular. A sua parceira 

está sentada no píer, olhando com decepção. 

Plano de detalhe de mãos tocando piano. Quem o 

toca é um homem (jovem adulto, branco e com 

barba). Plano de detalhe da partitura. 

Plano médio de um homem jovem, branco e de 

cabelos castanhos que anda pela cidade, mexendo 

no celular e com fones de ouvido. Plano geral de 

onde ele está andando: vários prédios e arranha-

céus se revelam. 

Plano de detalhe dos olhos de uma mulher 

(branca, jovem, de cabelos castanhos e olhos 

azuis). Então, sua mão é mostrada mexendo na 

tela de um celular. Plano geral da cena: ela está na 

Trilha sonora: A trilha sonora é composta por uma 

música acústica e emotiva, sem vocais. 

Ouve-se o ruído do metrô, e, em seguida, um 

barulho de respiração, que sugere um susto. 

Loc. off (voz feminina, jovem, com entonação 

calma): Será que a gente tá usando o celular do 

jeito certo?  

 

Loc. off: Quer dizer, do jeito que ele ajuda nossa 

vida mesmo.  

 

 

 

 

Loc. off: Se todo mundo sabe que não pode, por 

que que tem gente usando o celular dirigindo?  

 

 

 

 

 

Loc. off: Muito post, pouca conversa?  

 

 

 

 

 

Loc. off: A gente resolve tudo rapidinho, mas será 

que é tudo urgente mesmo?  

 

 

 

 

Loc. off: Dá pra aprender um monte de coisa no 

celular.  

 

 

Loc. off: Mas precisa saber de tudo toda hora?  

 

 

 

 

 

 

Loc. off: Digitar é melhor que conversar...  
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cama com seu parceiro, cada um com seu celular. 

Ela depois de um tempo mexendo, mostra e 

comenta alguma coisa que viu no celular para o 

parceiro. 

Em um museu, várias pessoas tiram fotos de uma 

pintura com seus celulares.  

Acontece uma festa, ao ar livre e no começo da 

noite. A maioria das pessoas está apenas filmando 

o parabéns com seus celulares e tirando 

fotografias. 

Um casal de pessoas de meia idade está em um 

jantar, com uma bela visa ao lado. No entanto, 

cada um está concentrado em seu celular, e não se 

entreolham ou apreciam a vista. 

Plano geral de um parque ensolarado, cheio de 

crianças brincando e interagindo entre si. Corta 

para o plano médio de uma criança que está 

sentada no balanço, sozinha, mexendo em seu 

celular. Plano médio de duas meninas fazendo 

“brincadeiras de mão”. Volta para a menina que 

está brincando sozinha no celular, em plano geral, 

onde é possível ver outras crianças brincando de 

pular corda ao fundo. 

Algumas cenas curtas se seguem: alguém filma 

fogos de artifício com o celular; um idoso 

sozinho, ao lado de um barco e com os pés na 

água, mexe no celular. 

Plano geral de uma van na beira da praia, em um 

crepúsculo. Corta para um plano mais 

aproximado, onde vários jovens riem, enquanto 

uma está encostada na van mexendo no seu 

celular. No centro da tela, aparecem os escritos 

(uma palavra por vez): “Pense, discuta, comente”. 

Cenas breves com plano de detalhe dos olhos de 

uma mulher (branca, jovem), um menino 

mexendo no celular (loiro, de aproximadamente 

12 anos), os óculos de um homem (jovem adulto, 

negro) refletindo a tela iluminada de um aparelho 

de celular, plano geral de um casal jovem em que 

os dois mexem em seus celulares – um de costas 

para o outro –, e duas meninas que também estão 

mexendo no celular. No centro da tela, há os 

escritos, em branco: “#UsarBemPegaBem”. 

Termina com a logo da Vivo com um fundo 

branco e, em baixo, os escritos “Conectados 

vivemos melhor”. A logo “Telefonica” aparece 

Loc. off: Ou digitar é o novo jeito de conversar? 

 

 

 

 Loc. off: É bom compartilhar. Mas e isso, não é 

estranho?  

 

Loc. off: Será que a gente não tá esquecendo o 

mundo aqui fora?  

 

 

 

Loc. off: E esses dois aí hein, tudo bem, tudo mal?  

 

 

 

 

Loc. off: A gente fica mais esperto com o celular, 

mas tem idade certa pra começar a usar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc. off: Que que é certo? O que é errado?  

 

 

 

 

 

 

Loc. off: O que você acha?  

 

 

 

 

 

 

Loc. off: Vamo falar sobre isso?  

 

 

 

Loc. off: Celular: usar bem, pega bem. 
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logo abaixo, em tamanho menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filme 10 
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Título: “Viver é a melhor conexão” 

Tempo de duração: 1’ 

Ano: 2016 

 

Dimensão visual Dimensão verbal 

Uma mulher, de costas para a câmera, abre a 

janela no nascer-do-sol. Aparecem, no centro, os 

escritos “Fazendo login”, na cor branca. Acima 

dos escritos, aparece um ícone animado que 

remete a alguém escrevendo uma senha em um 

dispositivo digital. 

Outra mulher, jovem, branca e de cabelos 

castanhos, recebe uma massagem. Escritos: 

“Touch screen”, com um ícone de mão clicando 

acima.  

Um homem, jovem e branco, pula de uma pedra 

no mar. Aparecem os escritos “Fazendo 

download”, junto com um ícone que parece 

receber dados.  

Grande plano de um menino (de 

aproximadamente 5 anos, branco e de cabelos 

castanhos) olha para a câmera e sorri, revelando 

uma “janela” nos dentes. Escritos: “Abrindo nova 

janela”. 

Uma família faz um lanche em um espaço ao ar 

livre. Um jovem (branco, cabelos castanhos) dá 

comida para o cachorro. “Compartilhando 

arquivos”. 

Duas mãos se encontram. É possível ver que 

pertencem a noivos. “Nova configuração”. 

Um pai ergue a filha (ambos brancos), em meio a 

uma clareira. “Armazenando na nuvem”. 

A silhueta de uma mulher, ao longe, na beira de 

um penhasco, ergue os braços e olha para o céu, 

em fim de tarde. “Pausa na programação”. 

Uma mãe e uma filha, negras, de cabelos presos 

da mesma maneira, muito parecidas, estão 

sentadas em um belo lugar ao ar livre, repleto de 

árvores ao fundo. “Copy & Paste”. 

Cena retirada do filme “A Dama e o Vagabundo”, 

em que o cachorro Tramp oferece uma almôndega 

do seu prato para a cachorrinha Lady. 

“Solicitação de amizade”. 

Trilha sonora: a música Somewhere only we 

know, performada pela artista Lily Allen, forma a 

única expressão sonora do comercial. Ela é 

emotiva, sensível e muito lenta, com um vocal 

feminino delicado. 
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Duas crianças com capas de chuva de bichinho 

tentam tomar gotas de chuva que vêm do céu. 

“Refreshing”. 

Um homem, (branco, de meia-idade, com roupas 

de chef) cruza os braços em frente a um 

restaurante. Ao seu lado há um quadro com os 

escritos “Sob nova direção”, em giz. Aparecem os 

escritos: “Reiniciando o sistema”. 

Uma criança coloca suas mãos na barriga da sua 

mãe em gestação. “Adicionando ao grupo”. 

Continuação da cena da Dama e o Vagabundo, em 

que os dois cachorros acabam se beijando sem 

querer ao comerem a macarronada. “Solicitação 

de amizade aceita”. 

Um grupo grande de amigos na praia, ao 

anoitecer, se diverte, interagindo. No centro 

superior da tela, aparecem os escritos “Viver é a 

melhor conexão”. Abaixo, aparecem, um por um, 

os seguintes itens (acompanhados de ícones): 4G, 

ultra banda larga, HDTV, voz, apps e muito mais. 

Esses escritos somem e dão lugar às palavras 

“viva tudo”, que são separadas pelos mesmos 

ícones, agora coloridos. Aparece a logo da Vivo 

acima, que em seguida se transforma no 

bonequinho da marca. 

 


