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RESUMO 

O presente artigo discute, a partir do arcabouço teórico da Análise de Discurso, a marca 

contemporânea e suas relações com a publicidade, considerando as pesquisas sobre marca de 

Andrea Semprini (2006) e Dominique Quessada (2003). Tomando como base os conceitos de 

ethos discursivo e cenografia, apresenta-se um estudo da publicidade impressa da marca Vivo, 

com especial destaque para os efeitos discursivos e sociais de adesão à marca e a formação de 

subgrupos e sentimentos de pertença através da partilha e do consumo simbólico das 

manifestações da marca. Para tanto, estudou-se as peças publicitárias da Vivo publicadas nos 

anos de 2014 e 2015 na revista Veja. 
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Introdução 

A comunicação publicitária historicamente se caracteriza como um discurso a serviço 

de uma finalidade específica, a saber, a circulação de informações que, direta ou 

indiretamente, contribuirão para promover um produto e/ou serviço – em  outras palavras, o 

discurso publicitário por muito tempo teve um caráter utilitário no contexto de uma economia 

de consumo inspirada nos ideais liberalistas. No entanto, o que se assiste na 

contemporaneidade é uma verdadeira inversão de posições: o complexo sistema da 

comunicação publicitária, que antes servia prioritariamente para colocar em circulação 

produtos e marcas, agora, assume posição central, deixando de ser um meio para se tornar o 

próprio fim, conforme afirma D. Quessada: 

A economia contemporânea já não parece estritamente centrada em torno da 

produção nem em torno do consumo. O centro de gravidade deslocou-se para 

aquilo que constitui vínculo entre uma e outro: a distribuição. De fato, os 

intermediários e as mediações (distribuidores, mídias, publicidade) tornaram-se 
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prevalentes a ponto de imporem suas normas, tanto aos produtores quanto aos 

consumidores. Hoje, pode-se verdadeiramente falar de uma forma nova de 

economia, globalmente regida pelos intermediários: a economia de mídia. (2003, 

p.119). 

 

Dessa forma, a comunicação publicitária assume características de produção industrial 

e seus “manufaturados”, os discursos, devem seguir um processo rigoroso de constituição, a 

fim de eliminar ambiguidades e evitar equívocos próprios da linguagem, sem comprometer a 

produtividade. Nessa esteira, as agências de publicidade encarnam a produção de discursos na 

perspectiva de sua eficácia, de um resultado em função da mobilização da sociedade, dos seus 

coenunciadores. Assim, todo a estrutura de funcionamento da agência de publicidade atende a 

um dispositivo de produção em série que converte o discurso em produto. A divisão do 

trabalho em especialidades, a projeção do discurso em seus detalhes mínimos como a escolha 

das palavras, os estereótipos e representações mobilizados pelas imagens, o estudo do leitor 

enquanto receptor (de discursos e de produtos), a avaliação da comunicação através de pré-

testes – enfim, a configuração da agência em um sistema de produção em série e a conversão 

da linguagem em produto. 

A organização da agência de publicidade, independentemente da estrutura adotada, 

inicia a linha de produção com a interface que se faz com o cliente, a fim de delimitar o 

problema de comunicação que será enfrentado. Em seguida, os responsáveis pelo 

planejamento de comunicação, que fundamentam suas ações em diversas pesquisas sobre o 

consumidor, a concorrência e os hábitos de consumo da sociedade, desenvolvem as 

orientações gerais que as ações de comunicação devem seguir. A partir daí, os profissionais 

de criação, orientados pelo setor de planejamento, dão início a elaboração do material de 

comunicação propriamente dito. De acordo com Quessada, em todas essas etapas, o que os 

diversos integrantes da linha de produção buscam – cada um dentro do seu escopo de ações, 

no contexto de sua especialidade técnica – é responder a seguinte pergunta: “[...] qual é a 

linguagem apropriada para falar do produto ao seu destinatário suposto [...]?” (2003, p.122). 

Assim, ao incorporar a lógica da linha de produção da linguagem – ou seja, a 

constituição do discurso publicitário da marca enquanto produto central da relação de 

consumo –, a publicidade se posiciona como uma das principais expressões do fenômeno 

marca, que assume, na contemporaneidade, as seguintes características: 
 

 Ordenação social: é na Idade Média que as marcas se proliferam de modo abrupto, 

inicialmente através dos brasões e armas, no século XII (QUESSADA, 2003). 



 

Apesar de a lógica de identificação de procedência e indicação de propriedade já 

existir desde a Antiguidade, conforme afirma Pinho (1996) e Carril (2007), é 

somente na Idade Média que as marcas assumem um papel mais complexo, 

indicando padrões de qualidade e coibindo a falsificação numa grande quantidade 

de objetos do cotidiano e produtos comerciais, por exemplo. No século XIII, a 

marca – ainda na forma de brasões e armas – está presente em móveis, ferramentas 

e instrumentos, animais, selos, moedas e documentos. Assim, a Idade Média 

consagra à marca o papel de ordenadora social, classificadora de corpos, fenômeno 

que dá significado e situa socialmente objetos, espaços e pessoas, vinculando-os a 

grupos, normas e funções sociais (QUESSADA, 2003). 

 Diferenciação dos indivíduos: o sistema ordenador da marca, como se pode ver, 

não surge na modernidade. No entanto, a onipresença do fenômeno marca, que atua 

em diversas dimensões da legitimação do espaço social, é algo bem mais recente. 

Assim, o sistema das marcas dá condições para o surgimento de uma verdadeira 

ordem da classificação e da categorização dos elementos do espaço social. De 

acordo com Quessada (2003), esta lógica de classificação – que categoriza não 

apenas as marcas, mas também os indivíduos – é fundada na ideia de “valor de 

Ser”. Para ele, o embate de classes sociais, e a própria ideia de classe social, perde 

gradativamente a relevância, enquanto entra em cena a lógica das categorias do Ser. 

Passamos, assim, de um funcionamento baseado no antagonismo de classes, próprio 

do séc. XIX e da Revolução Industrial, para o funcionamento de um contexto social 

baseado numa escala contínua que toma como base o “valor de Ser” (QUESSADA, 

2003, p.132-133). Com isso, as marcas operam a diferenciação dos indivíduos fora 

do antagonismo de classes, mas dentro de uma uniformidade social, na qual ela, a 

marca, passa a ser não um o elemento diferencial entre outros, mas o principal 

elemento diferenciador dos indivíduos. O objeto que carrega uma marca permite, 

por extensão, [...] “alguém definir-se a si mesmo e definir outrem imediatamente, 

segundo a lógica do signo; dar uma identidade a corpos socialmente indiferenciados 

e a roupas semelhantes” (QUESSADA, 2003, p.133).  

 Territorialização e subgrupos sociais: o processo de esmaecimento das fronteiras e 

culturas nacionais, que é característico da exacerbação das ideias ultraliberais 

contemporâneas, deixa evidente o deslocamento da importância do político em 



 

direção ao econômico – o que era fundamental para que se chagasse a esse estágio 

de onipresença do fenômeno marca e à preponderância que tem a comunicação 

publicitária (QUESSADA, 2003). A imposição de uma lógica social fundada no 

econômico e o grande crescimento dos conglomerados de comunicação e 

publicidade, características do séc. XX, que reforçam essa homogeneidade própria 

da globalização, fazem com que a busca por novas territorialidades e a formação de 

subgrupos sociais sejam formas de se contrapor à força que age no sentido de 

apagar as diferenças culturais – ou seja, trata-se de um movimento em sentido 

oposto, que visa à diferenciação social. Assim, na contemporaneidade, o consumo 

das marcas e seus discursos, que ao mesmo tempo assume o papel simbólico de 

criação de diferenças, de elementos distintivos, acaba criando – por semelhanças e 

afinidades – subgrupos sociais que se aglutinam ao redor dos sistemas de valores e 

crenças postos em circulação pelos discursos das marcas – em outras palavras: o 

discurso publicitário da marca, que intenciona instaurar sistemas de diferenciação, é 

o mesmo que induz a homogeneização dos modos de vida. Como afirma Quessada, 

o fenômeno marca se caracteriza pelo paradoxo “[...] de um indiferenciado que 

distingue e de uma distinção que indiferencia” (2003, p. 23. Grifos do autor). 

Isso permite inferir que o discurso publicitário é resultado de um trabalho que visa 

angariar a adesão dos leitores, sua persuasão. Tal trabalho indica a mobilização dos corpos em 

sociedade, constituindo agrupamentos imaginários, subgrupos sociais que se formam a partir 

do consumo simbólico das marcas. É a partir daí – dessa articulação social entre corpo, 

discurso publicitário e persuasão –, que vemos nos conceitos de ethos discursivo e cenografia, 

na abordagem de Dominique Maingueneau (2008), duas importantes chaves de análise para a 

compreensão do fenômeno das marcas contemporâneas. 

Assim, a fim de explicar a relação que as marcas contemporâneas constroem com seus 

coenunciadores através da comunicação publicitária – que interações contratuais (expectativas 

mútuas entre as marcas e os consumidores de seus discursos)
3
 estão implicadas, que sentidos 

são mobilizados pela publicidade das marcas e qual conjunto ordenado de valores, 

representações e estereótipos sustentam o seu projeto de sentido – propomos um dispositivo 

de análise que evidencie os traços fundamentais que compõem o ethos do discurso 

publicitário da marca e a sua cenografia, como se pode ver a seguir, com a estudo da 
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publicidade da marca de telefonia móvel Vivo.  

 

O caso da marca Vivo 

O presente trabalho, que analisa a marca Vivo, faz parte de uma pesquisa mais ampla, 

que inclui também o estudo das marcas Claro, Oi e TIM. Considerando o recorte que origina 

o corpus desta pesquisa – todas as edições dos anos de 2013 e 2014 da revista Veja –, temos 

89 inserções da operadora Vivo, o que corresponde a 54,6% de todos os anúncios analisados 

nesta pesquisa. Contudo, em função das reduzidas dimensões desse artigo e considerando os 

objetivos desse texto, optou-se pela apresentação apenas da análise da marca Vivo, a partir de 

uma de suas campanhas veiculadas no período, com duas peças publicadas na revista Veja, 

como se pode ver a seguir: 

O Grupo espanhol Telefônica – empresa proprietária da Vivo – está presente em 24 

países da América Latina e na Europa. Na América Latina, além do Brasil, a Telefônica atua 

na Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, México, 

Nicarágua, Panamá, Porto Rico, Uruguai e Venezuela. No continente europeu, a empresa está 

presente na Espanha, Reino Unido, Alemanha, República Tcheca e Eslováquia
4
. 

A partir de uma reestruturação ocorrida em 2009, a Telefônica passou a ser a marca 

institucional do grupo, que tem suas relações diretas com os clientes através de três marcas 

comerciais: Vivo, que atua no Brasil; Movistar, que está presente na Espanha e demais países 

América Latina, e O2, para os outros países da Europa
5
. No Brasil, o grupo começou suas 

atividades em 1998, no início do processo de privatização das empresas de telecomunicações e, 

atualmente, oferta a seus clientes serviços de banda larga fixa e móvel, ultra banda larga, voz, 

televisão e tecnologia da informação
6
. No segmento brasileiro de telefonia móvel, a Vivo tem a 

maior participação do mercado, detendo, em janeiro de 2017, 30,36% das operações
7
.  

O material publicitário da Vivo, como o estudo evidenciou, apresenta uma unidade 

discursiva fundamentada em valores caros à contemporaneidade urbana, tais como: 

conectividade, mobilidade de comunicação e interação, fruição dos prazeres, hedonismo e 
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imediatismo, por exemplo. Além disso, identifica-se no discurso publicitário da Vivo a 

constituição de um mundo sofisticado, elegante e jovem. Tais sentidos postos em circulação 

pela marca podem ser acessados a partir da metodologia empregada, baseada nas noções de 

ethos discursivo e cenografia (PEREIRA JUNIOR, 2015). Tais características da marca podem 

ser observadas na campanha apresentada adiante. 

A campanha 3G Plus tem duas inserções na revista Veja, entre o final de fevereiro e 

início de março de 2013. Com um objetivo de comunicação duplo, esse conjunto de peças 

procura (1) apresentar as características – detalhes técnicos e preço – do 3G Plus, serviço de 

internet móvel para notebooks e tablets da operadora, e (2) agregar elementos para a 

manutenção dos valores da marca. 

O conjunto de anúncios apresenta uma unidade formal e temática bastante evidente, 

com organização visual e textos verbais idênticos, variando apenas a imagem fotográfica 

apresentada: em Vivo 1 (Figura 1) há um rapaz em uma mesa usando o notebook e, em Vivo 

2 (Figura 2), vê-se uma moça que usa um tablet.  

O anúncio da Figura 1 apresenta ao leitor detalhes do produto 3G Plus. Trata-se de um 

serviço de dados de internet móvel para notebooks e tablets. Nesta peça, vê-se o volume de 

dados da franquia, 2Gb, a informação de que o serviço disponibiliza modem grátis para 

notebooks e o preço: R$ 64,90 por mês. No canto superior esquerdo, ao lado da marca Vivo, 

colocada na vertical, há o título “A internet até 3x mais rápida com a maior cobertura no seu 

tablet e notebook.”. Na parte inferior esquerda, acima das informações obrigatórias, há o texto 

“Acesse vivo.com.br, ligue 1058 ou vá até uma loja.”. Na área inferior direita, vê-se o slogan 

da Vivo: “Conectados vivemos melhor”, ao lado da marca da operadora. 



 

 Figura 1 – Vivo 1 
Fonte: Revista Veja, Edição 2310 – p. 28-29 – publicada em 27 fev. 2013. 

 

Ocupando praticamente a metade do quadro do anúncio, na página da direita, há um 

rapaz, que parece estar em uma mesa, utilizando um notebook, tendo ao seu lado um copo de 

água e uma xícara. O rapaz, que está trajando uma camisa de manga comprida violeta, está 

sobre um fundo branco desfocado; o computador, a xícara e o copo também estão levemente 

desfocados. 

O anúncio VIVO 1, além de apresentar informações técnicas – volume de dados da 

franquia, disponibilização gratuita de modem para notebook, preço mensal e formas de obter 

maiores esclarecimentos – , cria uma ambientação na qual está inserido o produto e também a 

marca, que adquirem pertinência na vida dos leitores, incorporando um sistema de valores que 

busca vincular o coenunciador  tanto numa dimensão objetiva em relação ao produto, quanto 

numa dimensão social e emocional em relação à marca – o que, em última instância, visa 

promover a adesão dos consumidores (de produtos e discursos), que partilham desses mesmos 

valores. 



 

Figura 2 – VIVO 2 

 
 

Fonte: revista Veja, ed. 2311 – p.4-5 – publicada em 06/03/2013. 

 

Assim, não se trata de um conjunto que objetiva apenas a promoção do serviço e a 

apresentação de seus detalhes técnicos e objetivos. A campanha 3G Plus também coloca em 

discurso um conjunto de valores em torno do produto e da marca. Assim, considerando essa 

dupla articulação de objetivos, que visa ao mesmo tempo apresentar dados técnicos do serviço 

e agregar valores à marca, o conjunto de anúncios em questão é classificado como publicidade 

conceitual-referencial
8
.  

A campanha em análise, conforme já discutido, traz a apresentação de detalhes técnicos 

do serviço em seus elementos de texto verbal. Para além dessas informações objetivas, o 

conjunto de peças intenciona construir um ambiente em torno do serviço e da marca, que dê 

pertinência e relevância ao discurso da Vivo. Essa atmosfera na qual a marca é envolvida, que 

em nossa perspectiva teórica é explicada através dos conceitos de cenografia e ethos discursivo 

da marca, torna-se perceptível, nesta campanha, por meio do título, do slogan e da imagem 

fotográfica. O que se vê, nas duas peças, é a configuração de uma situação tranquila e 
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confortável em que os personagens aparecem utilizando notebook (Vivo 1) e tablet (Vivo 2). Os 

serviços da Vivo entram no discurso promovendo conveniência, mobilidade, velocidade de 

acesso à internet e um suposto pequeno preço através do seu 3G Plus – ou seja, a Vivo se 

posiciona discursivamente na intenção de facilitar o dia-a-dia das pessoas; como seu slogan 

afirma, “Conectados vivemos melhor”. 

A cenografia que o discurso engendra, no caso dessas peças, traz ambientes e 

indivíduos urbanos. Na peça VIVO 1, a cena sugere um espaço de trabalho, ainda que um 

pouco informal e, na peça VIVO 2, a imagem sugere um local mais descontraído como uma 

residência, por exemplo. Sendo espaço de trabalho ou espaço residencial, em ambos os casos, 

são espaços do conforto, da conveniência, da praticidade: são situações urbanas que indicam o 

bem-estar de um trabalho mais leve e descontraído ou de uma residência. A qualidade de vida, 

expressa no slogan “Conectados vivemos melhor”, induz o coenunciador a assumir uma 

cenografia ao mesmo tempo dinâmica e tranquila, que inspira conforte e comodidade. O 

respeito ao bem-estar, seja em casa ou no espaço do trabalho, conveniência de poder estar 

conectado a todo o tempo e em qualquer lugar, ideia de interatividade constante para o lazer e 

para o trabalho, e a relação entre tecnologia e conforto compõem o sistema de valores deste 

mundo ético da Vivo nesta campanha.  

A cenografia que sugere conforto e acolhimento, aliada a elementos verbais indica 

uma lógica de marca destinada a todos: de um o lado o apelo à adesão presente no texto 

“Acesse vivo.com.br, ligue 1058 ou vá até uma loja”; de outro lado o slogan – “Conectados 

vivemos melhor” – em terceira pessoa do plural e com uma lógica fundada na comunhão em 

torno da conectividade reforçam uma lógica de marca que se baseia na formação de um 

grande grupo, um corpo social que adere aos valores da marca. Pode-se, dessa forma, a partir 

da cenografia da campanha 3G Plus, afirmar que se trata de um efeito de marca de 

comunhão
9
. 

A fim de sustentar tal ambiência social, o discurso da campanha em análise apresenta 

um ethos jovem, contemporâneo, maduro, que valoriza a qualidade de vida, materializada no 

conforto e na praticidade de uma internet móvel rápida, que tenha uma boa cobertura de sinal 

e com um preço razoável. A fim de conquistar o auditório, o fiador assume um ethos, que 

incorpora essas qualidades e esse modo de pensar e agir, a fim de engendrar a forma mais 

                                                           
9
 Marcas de comunhão são aquelas cuja enunciação de sua comunicação publicitária engendra cenografias que 

orientam a formação de subgrupos sociais e relações de identificação por efeitos de sentido de comunhão, de 

ampla união social (PEREIRA JUNIOR, 2015).  



 

adequada de falar com o leitor e seduzi-lo a aderir à marca e aos serviços da Vivo. A partir do 

momento que o processo do ethos constitui este fiador
10

, a marca assume uma ordem de 

princípios e valores, um verdadeiro modo de viver, que ela julga ser aquilo que é 

positivamente valorizado pelo público pretendido. Assim, procurando promover uma 

identificação entre o coenunciador e o fiador, o discurso faz desses valores e desse modo de 

ser no mundo o modo de ser do fiador do discurso. 

Da mesma forma ocorre com os caracteres físicos. O discurso da campanha 3G Plus 

apresenta personagens com os quais o coenunciador pode se identificar e, assim, assume 

também tal constituição física. Com isso, o ethos dos anúncios em questão se apresenta como 

aquele indivíduo jovem, maduro, que se veste de modo descontraído, informal, mas com uma 

leve sofisticação e cuidado. Ele é ágil, esbelto, bem adaptado à vida urbana e o dinamismo 

das relações próprias de uma vida em cidade grande. Assim, como o ethos da referida 

campanha apresenta de modo preciso aspecto tanto físico e trações morais, ele é classificado 

como um ethos integrado
11

. 

 

 

Considerações: o perfil da marca Vivo 

A partir do corpus organizado, composto por 88 anúncios da Vivo publicados nos anos 

de 2013 e 2014 na revista Veja, organizados em 16 grupos – 15 grupos com unidade formal, 

verbal e temática explícita, o que configura campanhas publicitárias, e um grupo formado por 

anúncios sem unidade conceitual –, selecionamos 8 desses conjuntos para a aplicação da 

análise – tal recorte do corpus foi necessário em função da grande quantidade de peças a 

serem analisadas, o que tornaria o estudo um tanto repetitivo e todo o trabalho muito extenso.  

No que se refere aos efeitos de sentido em torno da marca, a análise das cenografias e 

do processo de constituição do ethos das campanhas mostrou uma unidade muito clara: 41 

anúncios apresentam uma enunciação que produz efeitos de sentido de uma marca de 

comunhão (78,85% do total estudado), enquanto os demais 11 anúncios apresentam uma 
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11

 Trata-se daquele processo de ethos que se define de forma bastante explícita tanto por seus atributos físicos, 

sua corporalidade, quanto por seus traços psicológicos e de caráter, constituindo no interior do discurso um 

corpo imaginário da marca que ao mesmo tempo é fisicamente e moralmente bem definido (PEREIRA JUNIOR, 

2015). 



 

enunciação produz efeitos de sentido de uma marca de exclusão
12

 (21,15% do total estudado). 

Resulta, daí uma compreensão da Vivo como uma marca que se constitui na promoção de um 

consumo simbólico com efeitos de comunhão. Todas as suas cenografias estão baseadas nos 

valores semânticos “vida” vs. “morte”, de forma que sua compreensão de vida, de qualidade 

de vida, e de uma forma de se viver melhor está mediada pela lógica social da internet, pela 

comunicação em redes sócias e virtuais. Para o mundo ético da Vivo duas características são 

fundamentais: (1) a vida é necessariamente urbana e atravessa pelas relações virtuais e (2) a 

vida se baseia na fruição dos momentos de prazer, marcados pela efemeridade e mutabilidade 

sociais. 

O processo de ethos mobilizado pela cenografia da Vivo é fundamentalmente um 

ethos integrado, que apresenta nitidamente suas qualidades físicas e morais: 44 peças 

promovem este tipo de ethos – o que corresponde a 84,62% do total estudado. As 8 peças 

restantes – o que corresponde a 15,38% do total estudado –, promovem um ethos psicológico, 

ou seja, marcado pela clareza em seus caracteres morais e emocionais (PEREIRA JUNIOR, 

2015). Assim, não houve nenhuma ocorrência de um ethos puramente físico
13

.  

Em todos os casos, o fiador constituído pelo processo do ethos apresentou um padrão 

moral vinculado a uma compreensão hedonista da vida, à fruição dos prazeres e a sua 

urgência, dada a efemeridade da vida e seu dinamismo urbano. Quanto a seus traços físicos, é 

um fiador jovem, dinâmico, urbano e que se apresenta como alguém sofisticado e de postura 

mais comedida. É um fiador que, logicamente, compreende a vida como uma experiência que 

deve necessariamente acontecer através da internet e das redes sociais, assim como pelas 

redes deve ser contemplada. Por fim, outro aspecto deste ethos se faz relevante: apesar de 

construir uma cenografia baseada na fruição dos prazeres, trata-se de um fiador que leva 

sempre em consideração as relações de custo e benefício daquilo que se investe na telefonia 

móvel, não havendo banalização de recursos financeiros – das 52 peças, somente 11 não 

promoveram a venda de produtos ou serviços. 

Assim, apesar de estar atravessada pela lógica do tecnológico, a Vivo se constitui 

como uma marca definida pela lógica da fruição de uma vida efêmera, que compreende a 

própria vida contemporânea como irremediavelmente vinculada ao virtual e à sociabilidade 
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 Marcas de exclusão são aquelas cuja enunciação de seus discursos publicitários instaura cenografias que atuam 

na formação de subgrupos sociais e relações de pertença por efeitos de sentido de exclusão e de seletividade 

social (PEREIRA JUNIOR, 2015). 
13

 Processo de ethos que caracteriza um enunciador a partir de sua corporalidade, que coloca em circulação os 

traços físicos de seu fiador e que busca a mobilização dos coenunciadores no sentido de aderir a um corpo 

imaginário de marca que se define por uma corporalidade (PEREIRA JUNIOR, 2015).  



 

através da internet e das redes sociais. 

Dessa forma, a partir do estudo da comunicação publicitária da operadora Vivo, é 

possível ver como os conceitos de ethos discursivo e cenografia contribuem para o estudo da 

comunicação publicitária com vistas a evidenciar o papel das marcas contemporâneas na 

constituição de subgrupos sociais, que se caracterizam pela partilha de valores éticos e modos 

de compreensão de mundo mediados pelos discursos das marcas. 
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