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1. Resumo 

A onda politicamente correta traz consigo uma componente de educação e 

posicionamento do indivíduo na sociedade. Por outro lado, tolhe a espontaneidade e 

a liberdade de expressão. O humor é, talvez, a maior vítima da sanha politicamente 

correta que envolve a sociedade. A questão que o presente projeto visa investigar é 

se com o novo afluxo de consumidores na classe C, há uma percepção de 

“necessidade de educá-los” para a vida em sociedade ao mesmo tempo em que 

esses mesmos consumidores buscam um novo “papel social” que querem 

representar. Esse movimento talvez possa ser observado por meio da análise da 

publicidade de produtos e serviços que se destinem a essa classe social. Em um 

recorte de 10 anos, buscaremos identificar se existem elementos que demonstrem 

mudança de comportamento e se a publicidade assume um papel de “guia de 

comportamento social” para esse novo grupo de consumidores que adentra ao 

mercado. Tomando como base os anúncios veiculados na revista Veja de 2004 e de 

2014 e analisando a projeção da nova classe média, comparando os produtos de 

maior consumo e as marcas que se aderiram ao novo segmento, além das 

mudanças feitas que o mercado publicitário precisou fazer para adaptar-se a 

linguagem da classe C. 

2. Introdução 

A situação financeira da população brasileira vem se modificando. Houve uma 

ascensão econômica na última década que fez a pirâmide social adquirir um novo 

panorama. Entre 2004 e 2010, 32 milhões de pessoas subiram entre as classes 

sociais e 19,3 milhões saíram da pobreza, segundo dados do Governo Federal. Em 

2014, 52% da população teria chegado à classe C (nova classe média) segundo 

dados da Data Popular. Devido a isso, a entrada de pessoas no mercado 

consumidor é maior, elas se tornaram formadoras de opinião e tem estilo de vida 

distinto da antiga classe média. A busca para atingir essa nova segmentação, se 

tornou um desafio para muitas empresas, agências de propaganda e marcas 

anunciantes. Como são muitos, seu maior poder de consumo, impacta diretamente 

sobre a mídia e na forma de vender. Há, portanto, uma mudança de valores a adotar 

para que a mídia e as campanhas publicitárias tenham um foco maior em valores 

significativos para esse público alvo, isso causa preconceito de pessoas 



conservadoras, tendo sempre uma tentativa de se sentir superior, usando artifícios 

de classe social, sexo, cargos, etnia e etc. 

As minorias fazendo parte da nova classe média, tem como segurança o 

politicamente correto, corresponde aos movimentos de grupos sociais que 

ascendem ao espaço econômico, mas acabou se transformando um grupo a favor 

de uma censura, para eliminar quem não concorda com quem tem o poder 

institucional. Essa patrulha do politicamente correto nasceu justamente pela 

acessibilidade de meios que antes eram reservados para uma determinada classe.  

A nova classe média tem como características questões contemporâneas, tem 

escolaridade baixa, mas com filhos na escola e se especializando, tem sede do novo 

e do bom, estão conectados tendo acesso a informações, exige momentos de lazer 

e o bem-estar, prioriza a saúde, e o individual, é a maior parte da população, e a que 

mais tem poder de compra, e tudo tende a aumentar. Por serem formadores de 

opinião e terem mais voz na sociedade, eles exigem uma abordagem diferente. As 

formas de linguagem estão mais restritas e a procura por impacta-los não é 

pequena.  

3. Objetivo 

3.1 Problemas de Pesquisa: Como a entrada da nova classe média no mercado de 

consumo será que o discurso da propaganda se modificou, adotando um padrão de 

linguagem politicamente correto?  

3.2 Objetivo Primário: Analisar propagandas publicadas na revista Veja, no ano de 

2004 e de 2014, em cima de cinco categorias produtos/serviços mais consumidos 

pela nova classe média e verificar se houve adaptações para uma linguagem 

politicamente correta. 

3.3 Objetivos Secundários: Avaliar o poder que os politicamente corretos têm para 

influenciar os padrões de comportamento e influenciar uma nova geração.  

Analisar os produtos e serviços mais procurados e priorizados pelos que entraram 

no mercado consumidor. 

Identificar as mudanças de linguagem nas propagandas durante os dez anos, entre 

o que era limite no passado e o que é no presente.  



Verificar se a linguagem politicamente correta é mais desejável por esse novo 

público consumidor. 

4. Metodologia  

O projeto está sendo descritivo e a junção da base teórica com a análise do material 

coletado, dividido em quatro fases a seguir: levantamento bibliográfico, pesquisa 

jornalística, acompanhamento das notícias e artigo final. 

5. Desenvolvimento 

A partir de leituras em relação aos temas propostas, a pesquisa irá trazer referências 

teóricas que se concretizam na sociedade e mostrar o quanto a linguagem pode 

variar. A diferença entre entender e conhecer, o modo de passar a mensagem para 

a classe emergente varia, por conta da bagagem cultural e conforme eles crescem 

economicamente, e suas interpretações pelo que é dito são reformuladas. 

Levantamento de dados da publicidade entre 2004 e 2014 com ênfase em cinco 

produtos que foram direcionados para a nova classe média, Shampoo, Cosméticos, 

televisão, iogurte e serviços como tv por assinatura e viagens. Analise das 

campanhas e comparações com o modo que era transmitido a mensagem e como 

isso é feito hoje. 

 

6. Resultados Preliminares  

Até o momento, não foi obtido nenhum resultado pois a análise será feita após o 

levantamento da pesquisa jornalística, programada para o mês de setembro. 

7. Fontes Consultadas  

CHARAUDEAU, Patrick. Discursos das mídias. São Paulo: Contexto, 2006. 

Linguagem e Discurso: modos de organização. São Paulo:Contexto, 2006. 

BAUDRILLARD, Jean. O Sistema dos Objetos. São Paulo, Perspectiva, 1997. 

BERGER, Arthur A. An Anatomy of Humor.1a ed. Transaction Publishers, New 

Jersey, 1998 

CITELLI, Adilson. Linguagem e Persuasão. 8ª ed. São Paulo, Ática, 2004 


