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1. RESUMO:  

O presente trabalho tem o intuito em descrever as estratégias de construção textual 

dos roteiros das peças publicitárias audiovisuais da operadora de telefonia celular 

Vivo Brasil. A justificativa de tal pesquisa reside nas características operacionais e 

comerciais do setor telefônico brasileiro, repleto de insatisfação e reclamações 

variadas de seus consumidores. Isso é fruto da baixa qualidade dos serviços 

ofertados, criando uma distância e incoerência entre as peças publicitárias e ações 

de marketing com as atividades ofertadas pela Vivo Brasil. Assim, o objetivo central 

deste trabalho é identificar os vestígios de humor e a informalidade das peças 

publicitárias audiovisuais da VIVO, compreendendo a história da telefonia, 

publicidade e os tipos de humor. Através de metodologia bibliográfica, qualitativa e 

analítica, tendo como referência alguns autores como Filho (2002), Baer (2003), 

Chizzotti (2006), Cobra (2005), Fedrizzi (2003), Fiorati (2003) e Ueda (1999) 

  

2. INTRODUÇÃO: 

 

O humor tem se tornado cada vez mais uma ferramenta eficaz de persuasão 

na publicidade. Com isso, é notório perceber o aumento de campanhas publicitárias 

que tenham seu conteúdo atrelado ao humor pois, com a utilização deste tipo de 

gênero, as marcas acabam fazendo o uso de uma linguagem informal e 

descontraída, com isso, consequentemente mais próxima do consumidor.  

Jones (2002, p. 188) cita que: “O humor, quando dá certo, faz as pessoas 

pensarem; faz com que vejam o familiar de um ponto de vista não familiar. E faz as 

pessoas pensarem não só sem dificuldade, mas com prazer”. Diante do grande 

número de concorrentes, sabemos que as empresas de telefonia buscam liderança 

a todo momento, procurando constantemente uma forma de se destacar 

apresentando um serviço de qualidade ao consumidor.  

Desta maneira, a Vivo passou a utilizar-se do humor como estratégia de 

comunicação, com o intuito de alcançar esses consumidores que estão cada vez 

mais exigentes. Sobre este contexto, Cobra (2005 p. 60) afirma: “Em face da 

variedade de ofertas o consumidor moderno torna-se mais exigente. E fidelizar o 

cliente exigente exige um maior esforço de compreensão de suas expectativas e 

anseios”. 



Sendo, assim o presente trabalho tem o intuito de entender essa estratégia 

que a Vivo passou a utilizar em suas peças publicitárias audiovisuais. Para isso, 

abordaremos temas relacionados à telefonia, publicidade e humor, que estão 

relacionados ao contexto apresentado. 

 

3. OBJETIVOS: 

3.1. Geral: 

 Verificar analiticamente e registrar textualmente quais são os vestígios de 

humor e informalidade, presentes nas peças publicitárias audiovisuais 

selecionadas previamente da Vivo Brasil e suas estratégias de exibição em 

diferentes suportes; 

 

3.2. Específicos: 

 Compreender e reconhecer a história da telefonia em nosso país, 

considerando aspectos legais e factuais da inserção de tal aparelho em nossa 

cultura social; 

 Registrar textualmente as estratégias narrativas bem humoradas e 

polissêmicas, empregadas nas falas e cenas das peças publicitárias 

audiovisuais da Vivo Brasil; 

 

4. METODOLOGIA: 

 

O trabalho apresentado foi sucedido por meio de pesquisas de caráter 

qualitativa, bibliográficas com o intuito de apresentar fundamentação teórica ao tema 

estudado, além disso, se fez necessário uma análise de roteiro/discurso do objeto 

estudado. 

Para a pesquisa bibliográfica teve como base materiais publicados em livros, 

revistas e sites especializados. Para Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa 

bibliográfica possibilita um contato direto do pesquisador com tudo que foi escrito, 

dito e filmado sobre determinado assunto.  

Na visão de Marconi e Lakatos, (2003, p.183), “a bibliografia pertinente 

oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como 

também explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizaram 

suficientemente". 



A análise refere-se a interpretação do objeto de estudo, considerando 

aspectos verbais e não-verbais para uma compreensão mais aprofundada. Ainda 

neste contexto, Chizzotti (2006) afirma que para análise não deve limitar-se somente 

ao que está expresso, mas fazer a leitura de todo um contexto, verificando aquilo 

que não está explícito. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. História do telefone 

 

A história do telefone iniciou no ano de 1847, quando estudiosos dedicavam-

se à pesquisas para tornar efetivo o dispositivo de telecomunicações que transmitiria 

sons através de sinais elétricos. A pesquisa estendeu-se por anos até que em 1876, 

Alexandre Graham Bell (1847-1922) foi considerado então, o verdadeiro inventor do 

telefone. (HAUGEN, 2011, p. 148) 

Em 1876, Graham Bell solicita o registro da patente e ainda no mesmo ano 

apresenta seu invento em uma exposição Universal comemorativa do Centenário da 

Independência dos Estados Unidos, no qual contou com a participação de milhares 

de pessoas, e entre elas, o imperador do Brasil, Dom Pedro II (1825-1891), a partir 

dali, deu-se inicio a uma nova era.  

Por influência do Imperador D. Pedro II, o marco inicial da telefonia no Brasil 

foi em 1877, quando foram instaladas as primeiras linhas telefônicas no estado do 

Rio de Janeiro. As linhas telefônicas interligavam o Palácio da Quinta das Boas 

Vistas à residência dos Ministros do Estado, e se tornou efetiva através dos serviços 

da “Western and Brazilian Telegraph Company”, uma das empresas dirigida por 

Graham Bell. (MOLINA, 2015, v.1, p. 295) 

Em 17 de Abril de 1881, através do decreto nº 8065 foi concedido permissão 

para a Companhia Telefônica do Brazil (CTB) construir linhas telefônicas no Rio de 

Janeiro, subúrbios e na cidade de Niterói, atendendo como situação de prioridade 

para a população chamadas para bombeiros, médicos e polícia. 

Um ano depois de concedida permissão para construção das linhas 

telefônicas, o Rio de Janeiro já contava com mais de 300 telefones, e com essa 

expansão, saiu um novo decreto nº 8.453-A, autorizando a instalação de linhas 

telefônicas por todo Brasil.  



Com a expansão tecnológica e o desenvolvimento capitalista, em 1957 é 

estabelecida a primeira linha telefônica interurbana no país entre o Rio de Janeiro e 

São Paulo. Um ano depois foi implantado o sistema de discagem direta à distância 

(DDD), através de um cabo coaxial entre São Paulo e Santos. A partir disso, fica 

notório a evolução da telecomunicação e com isso as pessoas começaram a se 

adaptarem com a tecnologia, conforme descrito por Ueda (1991, p.1): 

 

Ao incorporar no seu cotidiano as inovações tecnológicas, os indivíduos 

modificaram e alteraram seus ritmos e rotinas de vida. As pessoas 

começaram a familiarizar-se com a ciência e com as novas tecnologias, 

buscando, sobretudo a sua adaptação. O telefone passou a fazer parte 

desse novo cotidiano, permitindo ligações instantâneas entre pessoas e 

atividades, independente da distância que as separasse no território. 

Em 1965, a partir do artigo 42 da constituição de 1946, foi criada a Empresa 

Brasileira de Telecomunicações (Embratel), a empresa que representou o início da 

reconstrução no setor de telecomunicações do Brasil. SORJ (2003 p. 77) afirma: “A 

Embratel criou troncos de interligação telefônica, via satélite, entre todos os estados 

brasileiros e o sistema internacional, além de expandir e consolidar um centro de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área das telecomunicações”. 

Por intermédio da Lei 5.792, o governo cria uma nova empresa, a Telebrás 

(Telecomunicações Brasileira S/A), para coordenar todo o desenvolvimento das 

telecomunicações no Brasil, colocando a Embratel como subsidiária integral da 

Telebrás.  

Entre os anos de 1980 e 1990, ocorreram muitas mudanças, principalmente 

nos últimos anos com a quebra do modelo monopolista de Telecomunicações. 

Alguns anos mais tarde, em 1997 surge a Lei Geral de Telecomunicações (LGT), 

definindo o novo modelo institucional e assim criando a Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), um órgão regulador independente. 

Em 1998, chegou o fim do sistema estatal e de todas as concessionárias 

estaduais do serviço telefônico, através da privatização do sistema Telebrás 

realizada pelo governo federal. Desta forma, foi transferido ao setor privado as 

empresas de telefonia, limitando o papel do governo como estado-empresário. 

 

5.2 A Telefônica Vivo 



 

A Telefônica foi constituída no Brasil em 1998, a partir da Telebrás, 

companhia estatal de telecomunicação, a empresa foi formada com o processo de 

privatização das telecomunicações. Informações publicadas no site da Telefônica 

(2016) relatam: “Após a reestruturação e privatização da Telebrás,  nós fomos 

constituídos em 22 de maio de 1998 como uma sociedade anônima organizada 

segundo as leis da República Federativa do Brasil”. 

Inicialmente, a Telefônica atuou oferecendo os serviços de Voz fixa e móvel, 

com o tempo a empresa passou a variar seus serviços, lançando o portal Terra, que 

oferecia aos consumidores conteúdo e hospedagem na web, pacotes de TV e 

implantou o serviço ADSL, com isso, a empresa introduziu mais um produto no 

mercado: a internet Speedy. 

Em 2011, a Telefônica se consolidou como a maior operadora integrada do 

país, após a aquisição da VIVO que foi resultado de uma união no ano de 2003 das 

principais operadoras de telefonia celular do Brasil (Telesp Celular 

Participações,Tele Leste Celular Participações, Tele Sudeste Celular Participações, 

Celular CRT Participações, Norte Brasil Telecom, Global Telecom e Telemig Celular 

Participações). 

De acordo com o site da Telefônica Vivo (2015), por conta da forte presença 

da Vivo em todo o País, os serviços da Telefônica passaram a se chamar Vivo, a 

partir disso, a operadora começou a divulgar para o público externo a nova 

identidade comercial. Entretanto, a marca Telefônica permanece com sua presença 

institucional de operador integrada. 

 

Assim, a marca Telefônica desempenha um papel corporativo e 

institucional em todas as localidades. A Vivo e as outras marcas comerciais 

materializam a oferta integrada de produtos e serviços, simplificando e 

padronizando a experiência do cliente. (TELEFONICA, 2016) 

Hoje, o Grupo Telefônica tem sua presença em 21 países da Europa e 

América Latina, com 321,9 milhões de acesso, possuem em média 130 mil 

empregados e fechou o ano de 2015 com a receita de 47,2 bilhões de euros.  

 

5.3 O Humor na publicidade e propaganda 

 



Na publicidade e propaganda o humor é uma grande ferramenta, pois 

transforma fatos comuns em assuntos mais delicados em uma realidade mais leve e 

agradável de ser vista e captada assim chamando cada vez mais a atenção do 

consumidor para um determinado produto, serviço e marca. Com a evolução da 

publicidade, que sempre procurou inovar para atingir os consumidores que estão 

cada vez mais críticos e exigentes, o humor publicitário também evoluiu, criou novas 

qualidades além de só atrair a atenção.  

O humor é uma técnica de criação da qual se fala muito e que tem grande 

visibilidade na publicidade televisiva. Em geral, a publicidade cômica é 

considerada “extremamente criativa”. Invariavelmente, existem muitos 

anúncios engraçados entre os premiados anuais de criatividade do setor da 

publicidade. (JONES, 2002, p. 193) 

O humor busca remeter uma mensagem, causando sensações dos quais 

mesclam com a comunicação e o riso, assim cria-se uma expectativa do qual 

encante e convença cada vez mais o consumidor.  

De acordo com Penha (2013), o humor passou a ser utilizado na Propaganda 

a partir da década de 50, pelos ingleses, mas a partir dos anos 60 os ingleses 

passaram fazer propagandas bem humoradas e assim fazendo sucesso no mundo 

todo, no mesmo período o Brasil também passou a utilizar esse recurso em suas 

peças, nos anos 70 e 80 o Brasil foi consagrado e reconhecido mundialmente com 

suas campanhas criativas e humoradas. 

Nos filmes para TV, a propaganda desperta sentimentos diferentes para 

vender seu produto e manter sua marca cravada na mente do consumidor. De 

acordo com pesquisas os cerca de 67% dos brasileiros assistem TV como forma de 

entretenimento e diversão.  

Na publicidade, por exemplo, pesquisas mostram que as propagandas 

anunciadas com humor são mais lembradas. A maioria das pessoas 

preferem comerciais bem humorados. A propaganda que, inicialmente era 

só informação sobre produto, deixou de apenas informar, para persuadir. E 

para isso o humor é um excelente instrumento. (FEDRIZZI, 2003, p. 15) 

A grande receita das grandes marcas é mostrar pessoas consumindo e 

acrescentar pitadas de humor, assim obtendo um resultado eficiente. O humor 

sendo conveniente, inteligente e bem planejado pode resolver alguns problemas. 

Existindo um planejamento bem feito e utilizando de humor para comunicar, a 



campanha terá ótimos resultados. O humor é um grande vendedor e também um 

grande comunicador. 

Fedrizzi (2003, p.38) ainda destaca: “A propaganda de humor é interessante 

porque mesmo você não comprando nada você já ganhou, um sorriso, já está no 

lucro. O humor na propaganda já se tornou um serviço de utilidade pública, você 

assiste a tv e sorri”. 

Em uma sociedade na qual o riso está presente a todo o momento, pensar a 

respeito de um discurso capaz de esboçar as diferentes formas do riso, risível, 

lúdico, cômico ou até mesmo a sátira, é fundamental. Desta forma, grandes marcas 

procuram estabelecer uma conexão com o consumidor, assim construindo uma 

parceria entre empresa e cliente de maneira que desperte um sentimento de 

fidelidade. 

 

6. RESULTADOS 

 

Para a presente análise, selecionamos duas peças publicitárias da campanha 

Vivo Tudo, criada pela agência Young & Rubicam Brasil. A campanha que teve inicio 

no ano de 2014 e término em 2015, apresentou como garoto propaganda o ator 

João Cortês, mais conhecido como ruivo da vivo. 

O primeiro filme comercial analisado foi a peça “Omelete”, veiculado outubro 

de 2015. As cenas se passam em um restaurante, no qual tem como protagonista a 

apresentadora e modelo Sabrina Sato e o garoto propaganda João Cortês, mais 

conhecido como ruivo. Na peça Sabrina é abordada pelo ator, onde ambos ficam 

trocando informações referente a refeição da modelo, assim fazendo com que a 

mesma desistisse.  

A situação apresentada tem como finalidade mostrar a velocidade com que as 

informações circulam, desta forma, o objetivo da peça é apresentar que a vivo está 

atualizada sendo capaz de oferecer um serviço que acompanha essa evolução.  

A peça está no formato cotidiano e demonstrativo, onde mostra os 

estereótipos de beleza que a própria sociedade impõe, ao mesmo tempo é 

apresentada de forma implícita a internet da vivo em pleno funcionamento.  

O humor é obtido pela sátira apresentada no discurso onde o ator faz um 

comentário que pretende deixar a Sabrina exatamente como ela está. Ou seja, para 

contextualizar a piada interna, eles brincam com a incerteza de comer ou não, assim 



preparando o público para então soltar a piada final. A peça não é para dar grandes 

gargalhadas, mas sim arrancar um riso e deixar o público pensativo. 

O segundo filme analisado foi a peça “Tentando”, no qual foi veiculada em 

junho de 2015, sendo gravada em um aeroporto e contou com a participação do 

cantor Fábio Junior. No filme João Cortês aguarda a chegada de sua bagagem, 

quando é abordado por Fabio Junior que reclama sobre os serviços de sua 

operadora em especial a internet, durante a conversa o ator ressalta as vantagens 

de usar os serviços da Vivo.  

Na cena é apresentada uma situação que vivemos no nosso dia a dia quando 

se diz a respeito das franquias de internet oferecidas pelas operadoras de telefone 

celular, enfatizando a péssima qualidade de conexão. O comercial apresentado está 

em formato testemunhal e cena do cotidiano, mais uma vez o ruivo atesta a 

qualidade dos serviços da Vivo, e expõe uma cena do cotidiano, no qual, com 

frequência temos lentidão nos serviços de internet. 

O humor se encontra na associação das tentativas do cantor Fabio Junior se 

conectar, com as tentativas que ele realizou ao casar-se por sete vezes. A piada 

apresentada no discurso é externa, pelo fato de não ser compreensível apenas para 

um grupo específico de pessoas e sim para o público geral, visto que o ruivo explica 

a piada justificando que o cantor se casou por sete vezes. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A finalidade deste trabalho é entender de que forma a vivo utiliza o humor em 

suas peças publicitárias, realizamos o mesmo através de pesquisas bibliográficas, 

qualitativa e análise do objeto, no qual obtivemos conhecimentos do setor de 

telefonia e pudemos nos aprofundar no assunto pertinente a utilização do humor na 

publicidade.  

Tendo a operadora Vivo como empresa apresentada para a realização do 

estudo, compreendemos que no segmento em que está inserida, onde é muito 

competitivo e há muitas reclamações, é fundamental que a marca se faça presente 

na mente do consumidor, de maneira tal, que desfaça essa imagem negativa do 

setor de telefonia. 



Desta forma, a operadora Vivo precisa passar credibilidade e seriedade aos 

seus consumidores, com isso, buscamos entender essa estratégia que a Vivo 

passou a utilizar em suas peças publicitárias audiovisuais. 

Após as análises, concluímos que a vivo se comunica e expressa através do 

humor em seu discurso humorístico, pois verificamos que mesmo que a empresa 

ofereça um serviço que precisa ser tratado com seriedade, ela não apresenta isso 

de forma sisuda em suas peças, porque assim ela mostrará os problemas das 

operadoras. Com isso, ela prefere apresentar de uma forma descontraída, no qual a 

atenção voltada para o humor se sobressaía diante dos problemas. 

Também completamos que todas as peças publicitárias são apresentadas de 

forma que apresente uma situação do nosso cotidiano, com isso o público se torna 

mais próximo da marca, por parecer algo familiar. 

Por fim, constatamos que a Vivo também vende um estilo de vida de uma 

forma implícita, pois a operadora mostra através de suas peças publicitárias que se 

o público não tiver acesso, ele não faz parte desta quarta geração, que possui fácil 

acesso a comunicação e informação. Ou seja, a Vivo impõe essa necessidade de 

estar conectado a todo o momento, de forma que o público se sinta excluído dessa 

geração caso não esteja conectado.  
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