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1. RESUMO: 

O presente trabalho tem como tema de estudo as técnicas e recursos 

audiovisuais utilizados pela empresa Claro Brasil em um de seus comerciais de 

televisão, veiculado em 2008, e a relevância de sua trilha sonora. A escolha deu-se 

pelo interesse em compreender como seus consumidores e futuros clientes 

conseguem entender o significado da música sem, necessariamente, conhecerem a 

língua que é utilizada, o inglês. O objetivo geral busca examinar este questionamento 

e oferecer referências bibliográficas que sustentem sua utilização. Para isso, foram 

abordados como objetivos específicos o embasamento teórico a respeito da história 

das telecomunicações e sua trajetória até os dias atuais; o desenvolvimento da 

publicidade e propaganda, bem como suas características e técnicas e a 

apresentação histórica da empresa em questão. A metodologia utilizada foi a pesquisa 

bibliográfica e qualitativa, baseando-se na semiótica. Ao final deste estudo é possível 

constatar quais são os motivos que justificam a utilização de músicas em língua 

estrangeira, levando em consideração a interpretação semiótica que ela já carregava 

em si, antes de se tornar elemento essencial do comerciai aqui analisado. Os autores 

mobilizados são: Filho (2002), Muniz (2004), Sandmann (2012), Santos (2005) e 

Thompson (2002). 

 

2. INTRODUÇÃO: 

Com o advento da internet e dos smartphones, o comportamento das pessoas 

mudou. A mobilidade e a facilidade de buscar informação tornou o consumidor mais 

exigente e mais atento ao que lhe é oferecido. Além disso, a variedade de empresas 

oferecendo o mesmo produto ou serviço telefônico e dados deixou o cliente mais 

suscetível a mudança. A fidelidade, hoje, está diretamente ligada aos benefícios que 

uma marca proporciona. No primeiro deslize, rapidamente, o consumidor encontra 

outra para substituí-la. 

Como consequência disso, cada vez mais as empresas se veem desafiadas a 

entender e conhecer melhor o estilo de vida dos seus consumidores e possíveis 

clientes, suas experiências, seus ideais e tudo o que pode ser usado para retê-los e 

colocá-las à frente de seus concorrentes. Um bom exemplo dessa disputa por 

fidelização pode ser encontrado nas empresas de telefonia.  

Este setor passou por diversas modificações desde a sua invenção, foi 

diretamente influenciado pela economia mundial e nacionalmente, pela política, além 



de sua natural mutação tecnológica que superou diversas barreiras ao longo da 

história.  A Claro Brasil, que tem como core os serviços de telefonia móvel, utiliza 

muito os recursos da comunicação para se manter entre as quatro maiores 

operadoras de celular do Brasil, segundo dados do Teleco (s.d.). 

O setor de telecomunicações sofreu transformações ao longo dos anos, 

embora sua essência nunca mudou: a necessidade natural de se comunicar. Seja um 

diálogo pessoal, empresarial ou institucional, suas raízes históricas comprovam que o 

ser humano sempre terá algo a dizer. Partindo deste ponto, este trabalho abordará as 

técnicas que a Claro Brasil tem utilizado para atrair seu público, especificamente, os 

recursos audiovisuais que ela utiliza em um de seus comerciais de televisão e a 

relevância da trilha sonora escolhida.  

O motivo da escolha do tema se deu pelo interesse em compreender como as 

pessoas recebem e interpretam diferentes estímulos, visuais e auditivos mesmo sem 

saber exatamente ao que estão sendo expostas. O conhecimento das técnicas 

utilizadas nestes casos é extremamente relevante para a área de publicidade e 

propaganda, demonstrando domínio sobre ela. Portanto, a problemática central deste 

trabalho acadêmico é: como a trilha sonora utilizada pela Claro em seus comercias se 

relaciona com o conteúdo dele, de forma a se fazer compreensível ao público que 

desconhece o seu significado linguístico? 

 

3. OBJETIVOS: 

3.1. Geral 

Apresentar, por meio de peças publicitárias audiovisuais, o estabelecimento e 

consolidação da marca “Claro Brasil” e seus respectivos produtos e serviços, no 

mercado brasileiro de telefonia celular e telecomunicação; 

 

3.2. Específicos: 

 Realizar estado da arte a respeito de documentos acadêmicos para o 

embasamento teórico sobre telecomunicações e seu contexto histórico em 

nosso país; 

 Descrever as estratégias sonoras e visuais em peças publicitárias televisivas 

da Claro, considerando sua construção de sentido em diferentes linguagens e 

idiomas (língua inglesa). 

 



4. METODOLOGIA: 

A metodologia para elaboração deste estudo acadêmico é de cunho bibliográfico 

e qualitativo, baseando-se na semiótica de Charles Pierce e Santaella (2012). Como 

parte do estudo bibliográfico, para embasamento teórico e melhor entendimento da 

análise do objeto, foi elaborado um breve levantamento histórico a respeito da 

trajetória do telefone e como as alterações políticas e econômicas impactaram a 

evolução de sua tecnologia para que ela chegasse ao que se conhece hoje. 

Além disso, ainda como parte integrante do levantamento bibliográfico aqui 

apresentado, foi feita uma apresentação sucinta da história da publicidade e 

propaganda e das suas principais características de comunicação desde os 

primórdios do seu nascimento até os dias atuais. Para isso, este método de pesquisa 

foi utilizado como comprovação dos conteúdos expostos. Já a pesquisa qualitativa foi 

utilizada neste trabalho com o objetivo de interpretar os dados descritivos do objeto 

estudado, a fim de interpretá-los e compreendê-los ao ponto de responder a 

problemática abordada.  

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

5.1. A história do telefone: 

O telefone surgiu da ideia de transmitir sons utilizando a eletricidade, de 

maneira que o receptor ouvisse em tempo real o que o emissor estivesse falando. Não 

há um consenso sobre a sua invenção. Na verdade, existem muitos pontos de vista 

sobre quem foi o seu real criador. Alguns autores dizem que o pioneiro foi o escocês 

Alexander Graham Bell, outros, defendem o Norte Americano Elisha Gray como 

inventor do telefone e ainda outros, alegam que foi o italiano Antonio Meucci quem 

descobriu a tecnologia que usamos até os dias atuais para nos comunicar, a distância, 

por voz, em tempo real. Dentre todas as controvérsias, em 1876, Alexander Graham 

Bell conquistou a patente de inventor do telefone (UEDA, 1999). 

No mesmo ano, D. Pedro II, imperador do Brasil, ficou impressionado ao ouvir 

Bell recitar a famosa obra de Shakespeare, Hamlet, através do seu invento, na 

Exposição do Centenário da Independência dos Estados Unidos, Filadélfia, e ordenou 

a instalação de telefones entre o Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista e 

a casa de seus ministros, na fazenda de Santa Cruz, no ano seguinte, inaugurando 

oficialmente a telefonia no Brasil. Com o passar dos anos, resultado do grande 



sucesso dessa nova tecnologia, esse tipo de comunicação à distância se expandiu, 

chegando às principais cidades brasileiras. 

Já fora do regime imperial e com a chegada da indústria, o setor de 

telecomunicações passa a exigir maior controle. Em 1962, foi criado o Código 

Brasileiro de Telecomunicações (CBT), que ganhou a competência de explorar 

diretamente os serviços em nível nacional e internacional. Os estados e municípios 

tiveram a incumbência de explorar diretamente, ou através de concessões, a telefonia 

intermunicipal. (FILHO, 2002)  

Esta nova regulamentação permitiu ao Poder Executivo criar uma empresa 

pública para explorar os serviços de telefonia em 1963. A estatal foi denominada 

Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel). Entretanto, entre os anos 80 e 

90, devido as alterações de regime político e as crises econômicas que o Brasil 

enfrentou, a capacidade de investimento do governo federal diminuiu drasticamente, 

indicando o esgotamento do modelo de estatal utilizado. 

Considerando este cenário, o governo tomou ações para privatizar o setor. A 

maior delas foi a criação da lei geral de telecomunicações. Esta lei determina os 

princípios fundamentais para a organização do setor e determina a criação da Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 

Superando os momentos de crise política e econômica, a tecnologia continuou 

evoluindo em todo o mundo até que, em 1991 o aparelho celular chegou ao Brasil. O 

telefone deixou de ser apenas uma ferramenta de comunicação a distância para ser 

um utilitário indispensável no cotidiano da maioria das pessoas. O Brasil registrou o 

número de 257,81 milhões de linhas móveis ativas, com teledensidade de 125,42 

acessos por 100 habitantes (BRASIL, 2016), 

 

5.2. A Claro Brasil: 

Juntamente com os aparelhos celulares, surgiu um novo mercado: o das 

operadores de telefonia móvel. A Claro Brasil, empresa do ramo, nasceu oficialmente 

no país em setembro de 2003. Em 2005, a marca conquistou o seu primeiro marco, 

atingindo um número 18,6 milhões de usuário da operadora. Dois anos mais tarde, foi 

a pioneira a trazer a tecnologia 3G (terceira geração da telefonia celular) para o Brasil. 

Com 5 anos de operação no país, a Claro conseguiu marcar presença em todo o 

território nacional. Além disso, a marca foi a primeira a criar um blog corporativo, o 

Claroblog e um perfil no Twitter de marca com celebridade, o @ClaroRonaldo, que 



contava com a participação de Ronaldo Luís Nazário de Lima, jogador de futebol, 

também conhecido como Ronaldo Fenômeno. 

Em 2011, unindo-se a NET e EMBRATEL, a operadora lançou no país o 

primeiro combo que reunia os serviços de telefonia móvel, fixa, internet e TV por 

assinatura, chamado Combo Multi. Posteriormente, em 2012, a Claro apresentou ao 

mercado o 3Gmax e aprimorou o Combo Multi, passando a deter a sua própria TV por 

assinatura, sendo a precursora do serviço 4G no Brasil. 

Um ano mais tarde, a companhia disponibilizou o acesso gratuito ao Facebook 

e Twitter para os seus clientes, além do serviço de Internet Compartilhada, que 

permite ao usuário utilizar a internet móvel de diversos dispositivos diferentes sem 

alteração de velocidade.  

 

5.3. Publicidade e propaganda: histórias e conceitos 

Por mais que se queira definir seu ponto inicial, afirmar precisamente onde a 

Publicidade e Propaganda começou é um ato de grande risco. Seu registo mais antigo 

encontra-se na Antiguidade Clássica. “Nesta fase, a publicidade era sobretudo oral, 

feita através de pregoeiros, que anunciavam as vendas de escravos, gado e outros 

produtos, ressaltando as suas virtudes” (MUNIZ, 2004). A utilização de símbolos de 

identificação também teve seu início nesta época, com o objetivo de diferenciar os 

estabelecimentos entre si. 

Com o tempo, surgiu a necessidade de registrar ideias e também de poder 

transportá-las. Com isso, os antigos começaram a escrever em tábuas de madeira, 

pedras, cascas de árvore e pele de animais. Todos esses objetos foram utilizados por 

vários povos por muito tempo até que o papel – o mais próximo do que é produzido 

hoje – foi inventado, na China, no ano 105, por Cai Lun. 

Muitos anos mais tarde, em 1455, Johannes Gutenberg conseguiu criar a 

prensa mecânica de tipos móveis. Thompson (2002, p. 55) afirma: “As técnicas de 

impressão se espalharam rapidamente, pois os tipógrafos carregavam seus 

equipamentos e seus conhecimentos de uma cidade para outra.” Foi aí que nasceu a 

impressão em massa, que transformou completamente a cultura ocidental. 

No início da Idade Moderna, a publicidade deixou de ser maioritariamente oral 

para explorar outros meios de comunicação, aproveitando-se dos avanços 

tecnológicos da época. O primeiro anúncio publicitário foi veiculado no periódico inglês 



Mercurius Britannicus, em 1625, e anunciava um livro. Seis anos mais tarde, na 

França, Thèophraste Renaudot criou uma seção de anúncios em sua gazeta. 

Tempos depois, por influência das guerras, a publicidade passou por um novo 

momento, dividindo-se em dois tipos majoritários: a própria publicidade e o que se 

chama de propaganda (SANTOS, 2005). A primeira seria “todo o processo de 

planejamento, criação, produção, veiculação e avaliação de anúncios pagos e 

assinados por organizações específicas”, enquanto que a segunda “visa mudar a 

atitude das pessoas em relação a uma crença, a uma doutrina ou a uma ideologia”. 

(SANTOS, 2005, p. 17). 

Ao longo de toda a história, a publicidade foi dividida em três momentos: no 

primeiro ela apenas informava o público sobre algo existente, e era identificada por 

uma marca. Num segundo momento, ela passou a ser orientada, sugestiva e 

planejada de acordo com os gostos dos consumidores. Por fim, a publicidade passou 

a se basear no mercado, na psicologia, sociologia e psicanálise, trabalhando com as 

motivações inconsciente do público e induzindo-os a ações previamente 

determinadas. (MUNIZ, 2004). 

Hoje, “A publicidade contemporânea mitifica e converte em ídolo o objeto de 

consumo, revestindo-o de atributos que frequentemente ultrapassam as suas próprias 

qualidades e a sua própria realidade.” (MUNIZ, 2004). Portanto, entende-se por 

publicidade o ato de divulgar. O seu significado está diretamente ligado a etimologia 

da palavra, que vem do francês publicité e que significa público. 

 

5.4. Comercial Claro Web – Análise semiótica 

O comercial Claro web, foi um comercial musical e foi veiculado na televisão, 

no Brasil, em 2009. Nele a Claro está anunciando que os clientes podem criar o seu 

próprio pacote de serviços, com a quantidade de minutos, torpedos e dados para 

internet que quiserem.  A trilha sonora escolhida para o comercial foi a música that’s 

the way I like it, da banda norte-americana KC & The Sunshine Band. 

O trecho utilizado é o refrão da música: “That’s the way/ Aham aham/ I like it/ 

Aham aham” (em português: esse é o jeito/ aham aham/ que eu gosto/ aham aham) 

que, no comercial, tem outras vozes incluídas além das vozes originais do grupo. Com 

essa modificação, a Claro consegue reforçar, para quem assiste, a ideia de que as 

pessoas que aparecem no vídeo estão cantando junto com a música. 



O enredo é simples: Todas as pessoas interagem com a música, dançando e 

cantando. Cada uma delas tem três cartazes, um com o número de minutos, outro 

com o número de torpedos e o último, com o número de dados de internet. Elas 

mostram esse cartaz para a câmera, na ordem que foi descrita, cada vez eu o refrão 

repete. 

A função emotiva pode ser reconhecida pela resposta que as pessoas do vídeo 

dão para as perguntas que o locutor faz, através do ato de mostrar os cartazes dizendo 

o quanto que elas querem de cada item oferecido. Neste caso ela é caracterizada pela 

resposta não-verbal, em primeira pessoa, o que envolve o consumidor. 

Além disso, a música se repete durante todo o vídeo afirmando, também em 

primeira pessoa: “esse é o jeito, aham aham, que eu gosto”. Todas as pessoas que 

aparecem no vídeo estão cantando junto com a música. Desse modo é possível 

entender a trilha sonora como a parte da resposta que é audível, verbal, sobre a Claro 

possibilitar ao cliente a personalização do seu plano de serviços para celular. 

A linguagem apelativa também está presente no comercial, nas frases 

interrogativas que aparecem no vídeo e são narradas em off e também, no verbo 

imperativo “escolha”, que aparece no último quadro do comercial. As duas formas de 

discurso estão presentes durante todo o tempo de duração do comercial. Elas se 

complementam para alcançar o objetivo de reter a atenção dos telespectadores, 

atraindo-os tanto pela identificação de estilo de vida, quanto pelos benefícios 

oferecidos. 

 

6. RESULTADOS: 

Em todos os comerciais as músicas são cantadas em inglês e a maioria dos 

brasileiros não tem conhecimento do idioma. Mesmo assim, conseguem compreender 

o seu real sentido. Através da semiótica é possível explicar como as pessoas 

conseguem interpretar todo esse contexto mencionado acima, sem ao menos 

compreender o que a letra quer dizer, superando as barreiras do idioma. Para isso, 

faz-se necessário desenvolver a tríade de modo que esteja claro qual é o signo, o 

objeto e o interpretante neste caso. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

O signo, neste caso, é a própria marca claro, representada aqui por sua 

logomarca. O objeto de interpretação e os seus interpretantes são gerados a partir de 

uma relação de experiências entre a marca e os significados que ela tem hoje. Por 

isso, neste caso, o signo logomarca da Claro é considerada um símbolo (SANDMANN, 

2012), pois carrega a representação do objeto e leva interpretação para o receptor da 

mensagem. O objeto é a construção da mensagem do comercial: as imagens, os 

textos e a música. Este conjunto de formas de linguagem é o motivo de criação de 

interpretações na mente daqueles que estão assistindo o comercial. 

Por fim, o interpretante é o resultado da identificação e leitura do objeto, da 

associação do símbolo com ele e do significado gerado a partir da união de todos os 

elementos. Essa interpretação é concebida a partir das experiências de quem está 

interpretando. No caso do comercial em questão, o interpretante corresponde a: 

Adapta seus serviços à necessidade do consumidor, personalização e satisfação. 

No comercial Claro web, a música utilizada é That’s the way I like it, composta 

em 1975. Seu ritmo contagiante e a batida dançante fez sucesso nas discotecas da 

época. A música virou um clássico. Até hoje as pessoas são cativadas por sua melodia 

envolvente. Por isso, essas características passaram a ser associadas diretamente a 

música e ela tornou-se um símbolo de diversão e curtição, que é o sentimento 

transmitido durante o comercial. 

Por isso, não se pode negar que, do ponto de vista semiótico, antes de compôr 

este comercial, a música já era símbolo de diversão. Portanto, é por este motivo que 

é possível explicar como as pessoas que não tem nenhum conhecimento sobre o que 

está sendo dito nas letras das músicas, conseguem compreender o comercial e a 

essência que ele está transmitindo. Porque, inconscientemente, elas, como 

Objeto 

A composição de elementos 

textuais, sonoros e visuais 

apresentados nos comerciais. 

Signo 

Símbolo 

Interpretante 

Adapta seus serviços à 

necessidade do consumidor; 

personalização e satisfação.  



interpretantes que são, decodificam as músicas com base das experiências que já 

tiveram com elas. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É fato que a tecnologia se desenvolveu de forma nunca antes imaginada. Com 

isso, outros setores e ciências também evoluiram. Um exemplo deles é o setor de 

telecomunicações no Brasil, que foi abordado durante este trabalho. Seu 

desenvolvimento foi delimitado por altos e baixos, além de momentos de crise 

econômica e política. Mesmo assim, conseguiu se manter e hoje tem garantido a sua 

estabilidade. 

Assim como as telecomunicações, a publicidade e propaganda também passou 

por diversos momentos durante a história, desde os primórdios de sua existência até 

hoje, com todas as diversas técnicas que ela desenvolveu para atrair o público 

desejado. Baseado nesses relatos, este trabalho abordou quais estratégias a empresa 

de Telefonia móvel, Claro Brasil utilizou no ano de 2008 para atrair seus clientes por 

meio de um comercial específico. O estudo atingiu o objetivo central de compreender 

como as pessoas conseguem entender e interpretar os diferentes estímulos 

audiovisuais que recebem, mesmo sem ter conhecimento técnico a respeito do idioma 

utilizado nas trilhas sonoras. 

Para responder esse questionamento, foi necessário alcançar alguns objetivos 

específicos, que foram definidos no início do trabalho. Portanto, foram descritas e 

bibliograficamente referenciadas, informações sobre a história do telefone desde a 

sua invenção,  chegada ao Brasil e suas transformações, até a chegada da telefonia 

móvel; a evolução da publicidade e propaganda ao longo de toda a sua existência até 

os dias atuais e também a história da empresa Claro Brasil, desde sua criação até o 

presente momento. 

Utilizando a análise qualitativa, baseando-se na semiótica, foi possível 

responder o questionamento levantado. A empresa utilizou em seu comercial, uma 

música que já possuía em si própria boa parte do significado que ela queria transmitir. 

Portanto, entende-se que o roteiro dos comerciais foi desenvolvido baseado neste 

significado. Isso explica porque as pessoas conseguem interpretar todo o conjunto, 

inclusive a trilha sonora, mesmo desconhecendo o significado das letras, que estão 

em inglês. Além disso, por já ser conhecida do público, ela facilita a compreensão do 

comercial como um todo.  



Na tríade formada por signo, objeto e interpretante, representada durante a 

análise, foi possível concluir que o conjunto formado pela música – com significado 

intrínseco – as técnicas de linguagem publicitária emotiva e apelativa, utilizadas nos 

textos tanto escritos durante o comercial, quanto narrados, juntamente com as 

imagens representando situações que facilitam a identificação de quem vê, com as 

situações reais e cotidianas, compõem com eficiência o interpretante esperado pela 

marca. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, houve grande dificuldade para 

encontrar materiais bibliográficos que fossem suficientes para abordar o assunto de 

forma mais profunda e precisa. Por este motivo, o tema deste trabalho deve ser 

considerado para análises futuras, que complementem as conclusões aqui 

apresentadas. Entretanto, acima das dificuldades encontradas, a construção de cada 

etapa da pesquisa foi importante para desenvolvimento acadêmico, visto que, sua 

aplicação cabe às mais variadas situações que podem ser encontradas ao longo da 

vida profissional de quem o estuda. 
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