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Resumo 

 

A partir de uma ideia de marca baseada nos estudos de Domique Quessada (2003) e 

Andrea Semprini (2006), esse artigo discute o conceito de cenografia, na perspectiva de 

Dominique Maingueneau (2001, 2008a, 2008b, 2008c), como chave de análise da marca 

contemporânea, a partir da sua publicidade. Assim, para entender melhor o fenômeno da 

incorporação da cenografia da marca e a consequente formação de um corpo coletivo 

que se constitui através do consumo simbólico das manifestações marcárias, propomos a 

articulação da ideia de cenografia com a concepção de conotação da imagem 

fotográfica, de Roland Barthes (1990). Por fim, apresentamos os resultados do estudo da 

comunicação publicitária da marca TIM, com base nas suas peças veiculadas na revista 

Veja nos anos de 2013 e 2014, com especial destaque para a campanha Porta Azul. 
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Introdução 

 

 A segunda metade do século XX consolidou a proeminência da comunicação e 

da publicidade em escala global. Indo além das mídias tradicionais – televisão, jornal, 

revista, rádio, mobiliário urbano, dentre outros – a publicidade vem ocupar todos os 

espaços possíveis fora dos meios convencionais, a chamada extramídia
4
, para fazer 

constante a presença dos anunciantes (QUESSADA, 2003). Parte considerável de todo 

esse investimento em publicidade é resultado dos esforços de corporações globais que 

objetivam inserir suas marcas em mercados espalhados por vários continentes – trata-se 

de um esforço de globalizar hábitos de consumo e modos de viver, que vão de encontro 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento integrante do XL encontro da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares em 

Comunicação. Trabalho resultante de pesquisa realizada com o apoio da Universidade Federal do Oeste da Bahia 

(UFOB) e do CNPq. 
2 Professor dos cursos de Publicidade e Propaganda e Artes Visuais da Universidade Federal do Oeste da 

Bahia (UFOB). Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas (FACOM-UFBA). Coordenador do Laboratório 

de Estudos Multidisciplinares em Linguagens, Comunicação e Cultura – LINC. E-mail: nsoares@outlook.com. 
3 Professora do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). Doutoranda 

em Comunicação e Cultura Contemporâneas (FACOM-UFBA). Pesquisadora do Laboratório de Estudos 

Multidisciplinares em Linguagens, Comunicação e Cultura – LINC. E-mail: nscanesso5@gmail.com. 
4
 O termo “extramídia” se refere às atividades que procuram levar o discurso publicitário para fora dos seus locais 

habituais, mas que o fazem através dos meios de comunicação de massa. Como exemplo, temos a produção e o 

patrocínio de programas (batering e sponsoring, respectivamente), mecenato, relações públicas, publicidade no local 

de vendas e outros, como nos mostra Dominique Quessada (2003). 
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às características próprias das diversas culturas locais –, ou seja, é o já conhecido 

embate entre global e local resultante das práticas ultraliberais (ANDERSON, 1995; 

QUESSADA, 2003). 

 Em paralelo, esse mesmo período é marcado por um avanço tecnológico e 

industrial que permitiu a proliferação exacerbada de produtos e serviços muito 

semelhantes em desempenho e padrão de qualidade – fenômeno definido como 

“comoditização” (PINHO, 1996). Diante desse cenário, as marcas passam a funcionar 

como um complexo sistema que cria distinções e agrega qualidades particulares a 

produtos que materialmente não guardam diferenciais relevantes – assim, no último 

quarto do século XX, as marcas comerciais assumem posição central nas lógicas de 

Marketing como verdadeiros motores semióticos, atuando como o recurso fundamental 

para as corporações definirem posicionamentos ante seus concorrentes e também na 

percepção dos consumidores (SEMPRINI, 2006). 

 A partir desse cenário, entende-se a necessidade de se pensar o funcionamento 

das marcas prioritariamente como gestão de sentidos, o que desloca a problemática para 

fora de uma compreensão estrita da Administração de Marketing, obrigando-nos a 

considerar as diversas ações da marca como práticas portadoras de significados 

socialmente constituídos. Assim, essa pesquisa propõe compreender o fenômeno-marca 

enquanto manifestação discursiva que pode ser estudada através da noção de cenografia 

e incorporação, na perspectiva de Dominique Maingueneau (2001, 2008a, 2008b, 

2008c). Além disso, a fim de compreender melhor os mecanismos 

semióticos/discursivos pelos quais os indivíduos identificam sentidos socialmente 

pertinentes nas manifestações das marcas, podendo, assim, aderir às propostas marcárias 

formando verdadeiros corpos coletivos imaginários que comungam os valores da marca, 

propomos compreender as cenografias das marcas a partir dos processos de conotação 

das imagens fixas e da semiologia dos objetos. 

 

A cenografia da marca 

 

Para se fazer crível, o discurso não pode se colocar como fala estanque, isolado 

de uma cadei de sentidos sociais que o legitima. Assim, o ato de enunciar demanda a 

constituição, no interior do discurso, de um ambiente de social de enunciação, uma 

espécie de cena que situa e dá sustentação àquilo que é dito, que agrega sentido e 

pertinência ao enunciado (MAINGUENEAU, 2001, 2008b).  
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Considerando que as inúmeras manifestações de uma marca formam uma cadeia 

de discursos estrategicamente configurada, que necessita ser socialmente pertinente na 

vida dos consumidores, conforme destaca Andrea Semprini (2006), a ideia de que toda 

“...fala é encenada” (MAINGUENEAU, 2001, p. 85) e que essa cena dá credibilidade 

ao enunciado, promovendo, em última instância, a configuração de uma comunidade 

imaginária que se forma pelo consumo simbólico do discurso (MAINGUENEAU, 2001, 

2008a, 2008b, 2008c) é bastante apropiada explicar o fenômeno contemporâneo das 

marcas comerciais.  

Assim, delinear a cenografia marcária – em outras palavras, identificar os 

elementos recorrentes nos diversos discursos institucionais que nos permitem evidenciar 

a cenografia geral para uma dada marca – é fundamental para explicar como 

efetivamente essa marca se posiciona para seu público (consumidor ou não), enquanto 

um convite à integração nessa espécie de ambiencia social criada pelos inúmeros 

discursos marcários, que, em última análise, é a própria marca
5
. 

 O conceito de cena de enunciação indica, conforme evidencia Maingueneau 

(2001, 2008b), três possibilidades. Tomando a comunicação publicitária como exemplo, 

temos: 

– Cena englobante: aquela que se refere ao tipo de discurso que, nesse caso, é a do 

discurso publicitário. A cena englobante nos dá referência de como interpretar a 

situação de comunicação e a maneira como o leitor é interpelado.  

– Cena genérica: refere-se ao gênero de discurso em questão, delimitando mais os 

papéis assumidos pelos sujeitos num espaço e tempo historicamente definidos (nesse 

caso, são a merca enunciadora e o coenunciador consumidor), contexto específico de 

leitura, tipo de suportes físicos utilizados.  

 Em muitos casos, os discursos comportam apenas esses dois tipos de cenas 

relativas ao tipo e ao gênero de discurso, formando o que se pode chamar de quadro 

cênico (2001, 2008a, 2008b, 2008c), que nada tem de específico – seja qual for o 

material publicitário, trata-se da cena englobante da comunicação publicitária; seja qual 

for o anúncio de revista, trata-se da cena genérica da publicidade de revista impressa. 

Contudo, alguns discursos criam uma cena de enunciação específica, sobretudo aqueles 

                                                 
5
 Nesse momento, parece-nos mais apropriado tomar a marca enquanto discurso social – ou seja, enquanto efeito de 

sentido entre locutores socialmente inscritos (ORLANDI, 1999). Dessa forma, o recurso a uma ideia de “projeto de 

marca”, como propõe Semprini (2006), nessa etapa não se mostra pertinente, pois nos interessa menos aquilo a que se 

propõe o locutor empírico (a empresa por trás da marca) e mais o efeito de sentido promovido pelos seus discursos. 
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discursos que objetivam angariar a simpatia do coenunciador, como é o caso da 

publicidade.  

 Cada peça publicitária, através de sua enunciação, constitui uma cenografia – ou 

seja, uma cena própria, que se desenvolve com o desenrolar do discurso. Essa 

cenografia dá forma a uma ambiência que não se esgota em seus aspectos físicos e 

materiais, mas apresenta ao leitor um contexto social em que papéis são desempenhados 

e onde estereótipos de comportamento são postos em funcionamento, o que instaura 

uma ordem de condutas social valorizadas, positiva ou negativamente – o que é certo ou 

errado, o que é admirável ou reprovável, o que é esperado ou foge aos protocolos 

sociais, o que é belo, o que é moralmente aceito... Enfim, a cenografia constitui um 

verdadeiro ambiente social no qual as figuras de discurso transitam e interagem e o 

produto/serviço está inserido e contextualizado. 

 Percebe-se, assim, que a cenografia não indica apenas a uma espécie de cenário 

ou quadro inerte e apriori dado, que em seguida é preenchido pela ação do discurso. 

Como evidencia Maingueneau (2001, p. 87), “a cenografia é ao mesmo tempo a fonte 

do discurso e aquilo que ele engendra.”. A cenografia sustenta o constitui o discurso é 

por ele é constituída, graditivamente, garantindo ao enunciado sua legitimidade 

necessária atingir seus objetivos e promover a adesão do leitor. Dessa forma, deve-se 

pensar a cenografia da publicidade em sua dimensão estratégica: as inúmeras 

manifestações publicitárias da marca, ao longo do tempo, constituem uma espécie de 

cenografia mais ampla, que sistematicamente reforça determinados elementos da 

ambiência social e do sistema ético que expressa como a marca quer ser percebida pelos 

seus leitores e como ela quer se distinguir entre as cenografias das marcas que disputam 

um mesmo público consumidor.   

 Assim, identificar ao longo do tempo esses elementos que estão 

sistematicamente presentes nas inúmeras cenografias constituídas pelos discursos 

publicitários da marca – e que, se não se repetem, possuem semelhanças entre si e, 

assim, acabam por constituir um todo coerente – permite-nos delinear uma cenografia 

mais geral, que perpassa todas as manifestões da marca e que é aquilo mesmo com que 

o leitor (consumidor ou não) tem contato direto e que produzem os efeitos de sentidos 

sociais da marca – em última instância, é o que define a marca.  

 Na perspectiva de Maingueneau (2001, 2008a, 2008b, 2008c), a noção de 

cenografia está intimamente relacionada com a ideia de ethos discursivo. É justamente 
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nessa relação entre a voz (e o corpo) que se coloca na origem do discurso e a cenografia 

em que essa voz está situada que permite ao leitor contruir uma ideia desse corpo 

enunciante e sua relação com o espaço, sua maneira de ser e se portar – seus aspectos 

físicos e psicológicos – os estereótipos de comportamento e o sistema ético que dão 

sustentação à dimensão social da cenografia – ou seja, é na relação entre a figura do 

fiador, constituída pelo ethos discursivo, e do espaço, que a cenografia da marca adquire 

a profundidade moral, social e cultural, indo além de uma compreensão que restringe a 

ideia de quadro ou cenário estático. E, como evidencia Maingueneau (2001, 2008a, 

2008b, 2008c), é nessa relação entre cenografia e ethos que se dá a incorporação do 

discurso por parte do coenunciador, o que nos ajuda a compreender a importância da 

cenografia para o estudo das marcas. 

 A ideia de incorporação, que se refere a como o leitor assimila o ethos discurso, 

ocorre em três dimensões interligadas: num primeiro momento, em função dos recursos 

de enunciação, o coenunciador identifica um ethos e lhe dá contornos físicos e 

psicológicos; numa segunda fase, o coenunciador assimila esquemas de comportamento 

físicos, formas de gesticular e transitar no espaço – ou seja, como o ethos encarna um 

corpo vivo, que flui num dado espaço social, que habita um mundo; por fim, o 

coenunciador incorpora esse mundo proposto pelo discurso, incorpora a cenografia 

proposta pelo discurso, aderindo a um corpo coletivo e imaginário daqueles que 

partilham dos valores postos em funcionamento pela cenografia (e pelo ethos) dos 

discursos marca.  

Tal perspectiva das três incorporações vai ao encotro das ideias de Dominique 

Quessada (2003) a respeito de uma comunhão dos individuos que se dá pelo consumo 

simbólico das marcas e pela adesão a toda essa cadeia de significações posta em 

circulação pela publicidade da marca, como forma de se contrapor aos processos de 

homogeização cultural e apagamento das características locais, resultantes dos 

processos de globalização. 

 

Sobre a conotação da imagem 

 

Como se sabe, “... uma publicidade sem imagem hoje não é mais representativa 

do gênero, como o foi numa certa época” (Péninou, 1974, p. 62). Com isso, o estudo da 

fotografia no campo da publicidade, dentre outros tipos de imagens, faz-se importante, 

sobretudo para compreender como as marcas constituem suas cenografias – ou seja, 
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suas propostas de mundo, com uma valorização socialmente constituída das diversas 

práticas do cotidiano, sistema de regras, padrões de comportamente e estereótipos 

(MAINGUENEAU, 2001, 2008a, 2008b, 2008c). Entretanto, a tradição dos estudos do 

discurso está fundamenta no signo linguístico (BRANDÃO, 1997), o que traz alguns 

entraves e limitações, se considerarmos os pressupostos teóricos da linguagem próprios 

da Análise de Discurso
6
.  

Para preservar o arcabouço teórico da AD, sobretudo sua compreensão das 

relações entre as matérias significantes e as coerções ideológicas e históricas às quais 

seus enunciadores e coeunciadores estão sujeitos durante a produção, circulação e 

reconhecimento dos discursos, propomos compreender as imagens fotográficas a partir 

de suas lógicas de conotação como forma de se constituir um código e uma linguagem 

da fotografia, como evidencia Roland Barthes (1990). 

 Em seus dois célebres artigos sobre a significação da fotografia – A Mensagem 

Fotográfica
7
 e A Retórica da Imagem

8
 –, Barthes aborda as fotografias de imprensa e 

lança as primeiras bases da autonomia estrutural da imagem fotográfica. Partindo de 

uma noção bastante tradicional da comunicação, ele propõe entendermos a mensagem 

fotográfica em três partes: emissão, canal e recepção. A primeira e a última etapas 

(emissão e recepção) estariam no domínio dos estudos sociológicos, enquanto a 

mensagem mesma demandaria outro método, mais específico, de ordem semiológica. 

Barthes coloca, ainda, que, apesar da imagem fotográfica ter suas características 

específicas, ela não se encontra isolada. Sua estrutura está em relação com as demais 

estruturas que formam o todo da mensagem – nesse caso a publicidade. E, seguindo esta 

perspectiva, o autor de A Mensagem Fotográfica coloca a questão, aparentemente 

paradoxal, de uma “mensagem sem código”: para Barthes o poder analógico da imagem 

fotográfica promove uma relação direta entre o significante e seu significado; o 

significante adere ao significado de tal forma, que não há a necessidade de um terceiro 

elemento de conexão, o código. Em decorrência disso, quando nos deparamos com uma 

fotografia, temos a impressão de olharmos o próprio objeto, ignorando, assim, a 

representação fotográfica.  

Em A Retórica da Imagem, Barthes explora (e avança) o seu modelo teórico de 

discussão da imagem fotográfica, de modo a demonstrar mais claramente sua tese. 

                                                 
6 A partir daqui, a expressão “Análise de Discurso” será abreviada pela sigla “AD”. 
7 Artigo publicado originalmente em 1961, na revista Communications. 
8 Artigo publicado originalmente em 1964, na revista Communications. 
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Enquanto no primeiro artigo, A Mensagem Fotográfica, o semiólogo e linguista analisa 

a fotografia de imprensa, neste outro trabalho ele toma como objeto a fotografia 

publicitária para discutir a relação entre sentido e imagem. Seguindo esta perspectiva, 

Barthes retoma as observações feitas no texto anterior e, a partir de uma peça 

publicitária das massas Panzani, segmenta o processo de significação em três partes, a 

saber: (a) a mensagem linguística, (b) a mensagem denotativa e (c) a mensagem 

conotativa.  

Em (a) está a parte verbal da comunicação publicitária: título, corpo de texto e 

slogan, por exemplo, e outras informações verbais que possam estar no interior da 

imagem, presentes no “real” da cena fotografada. Como podemos perceber, (a) demanda 

basicamente um conhecimento linguístico para sua compreensão, não pertencendo 

estritamente à imagem, mas antes, ao contexto geral da comunicação. No caso de (b) e 

(c), a substância é estritamente não verbal, tratando da fotografia mesma. Assim, a 

mensagem denotativa engloba o nível analógico da imagem fotográfica, que explora o 

grande poder de semelhança da fotografia. Como nos mostra Barthes (1990), a 

mensagem denotativa é aquela que reponde a pergunta “o que é isso?”. Trata-se da 

dimensão fotográfica que não necessita de um código para que se estabeleça sua 

interpretação; grosso modo, a mensagem denotativa é a descrição do “real” presente na 

cena. Para além de (b), que se encerra na analogia da imagem fotográfica, há uma 

mensagem conotativa (c). Nela podemos encontrar um conteúdo simbólico e ideológico 

da fotografia, uma vez que a produção e circulação da comunicação se dá sob diversas 

coerções em um contexto cultural específico. Desta forma, o que possibilita este nível 

conotado da mensagem fotográfica é certa reserva de elementos significantes, de caráter 

simbólico, depositados na história e na cultura. 

Assim, a partir das relações entre denotação e conotação, o paradoxo fotográfico 

apresentado por Barthes – a saber, o funcionamento da fotografia enquanto uma 

mensagem sem código – é resolvido: tomando como substrato o nível denotativo da 

imagem – identificada por Barthes como uma mensagem primeira, o analogon 

fotográfico –, agregamos à fotografia uma mensagem segunda, conotativa – dimensão 

do fotográfico que carrega relações simbólicas consolidadas na cultura e portadoras de 

sentidos sociais. É nessa mensagem segunda que a linguagem fotográfica se encontra, 

historicamente codificada. A partir dessa constatação, Barthes nos apresenta os 

processos de conotação mais comuns, ou seja, os mecanismos empregados para agregar 
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sentidos segundos à fotografia, o que contribui para entendermos como as marcas 

constroem suas cenografia. Os processos de conotação mais comuns são: trucagem, 

pose, objetos, fotogenia, estetismo e sintaxe – entretanto os mais aplicáveis na relação 

com a ideia de cenografia são os quatro primeiros, conforme explicamos a seguir: 

– Trucagem: consiste na alteração dos elementos que compõem a cena fotografada – ou 

seja, é o recurso atualmente conhecido como montagem. Esse recurso tem como 

fundamento a exploração do forte valor denotativo da imagem fotográfica, que é 

aproveitado para produzir um dado efeito de sentido. Em se tratando de publicidade, a 

trucagem é amplamente empregada na construção de sentidos retóricos dos mais 

diversos, sem a intenção de escamotear a realidade e se aproveitar do caráter indicial da 

fotografia
9
 – trata-se, aí, de um recurso incorporado à ludicidade da publicidade e 

compartilhado com o leitor, dentro da lógica do exagero, do artificial, da fantasia e do 

humor, como bem destaca Jacques Durand (1974).  

– Pose: esse recurso se desenvolve a partir dos significados historicamente constituídos 

para a postura do corpo e a forma com que ele é mostrado. Muito empregada em 

imagens de propaganda política e em publicidade em geral, essa técnica envolve 

também o posicionamento do fotógrafo, pois, em última instância, o ponto de vista e o 

ângulo de tomada da imagem alteram consideravelmente a maneira como o corpo 

humano é evidenciado.  

– Objetos: em publicidade esse recurso de conotação ganha uma importância ainda mais 

destacada, uma vez que a construção da cena faz parte da lógica própria desse tipo de 

discurso. Assim, interessam aqui os sentidos mobilizados com a utilização de 

determinados objetos culturalmente carregados de significados.  

– Fotogenia: aqui estão reunidas diversas técnicas (produção, luz, edição e impressão, 

entre outras) com a finalidade de agregar à imagem um sentido de embelezamento. 

Barthes propõe o estudo dessas diversas técnicas e os sentidos mais ou menos estáveis a 

que elas remetem, com o objetivo de resgatar o léxico próprio da fotogenia.  

Evidenciando, então, os processos de conotação da imagem fotográfica, é possível 

compreender como um sentido segundo, de caráter simbólico e cristalizado na cultura, 

constrói-se a partir da denotação fotográfica. Tais recursos aqui elencados são amplamente 

empregados pela publicidade contemporânea no desenvolvimento de seus efeitos de 

sentido, o que repercute na relação que marcas e anunciantes mantêm com o leitor, 

                                                 
9
 Em se tratando da imagem fotojornalística, a trucagem representa um importante problema ético, já que para 

funcionar, o leitor não deve estar ciente da alteração. 
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consumidor ou não, através da configuração da cenografia da marcaria. A seguir vemos a 

operacionalização desses conceitos no estudo feito com a comunicação publicitária da 

marca TIM. 

 

Liberdade e deslocamentos de Espaço/Tempo na cenografia da marca TIM 

 

A análise apresentada a seguir integra um estudo mais abrangente, que objetiva, 

a partir das bases teóricas aqui expostas, entender com as principais marcas que atuam 

no segmento de telefonia móvel brasileiro se apresentam aos seus leitores. Dessa forma, 

a pesquisa toma para análise a comunicação publicitária das marcas Claro, Oi, TIM e 

Vivo na revista Veja, nos anos de 2014 e 2015. 

Dentro do intervalo de tempo definido para a coleta de dados, temos 50 

inserções do anunciante TIM – de acordo com dados do estudo Retrospectiva e 

Perspectivas, do IBOPE Media, a TIM foi o 23º maior anunciante do Brasil em 2014, 

com investimentos que cresceram 11,5% em relação ao ano de 2013 (EXAME, 2014). 

Considerando os 164 anúncios que formam o corpus deste trabalho, as peças da 

operadora TIM representam 30,49% do total, e podem ser subdivididas em 8 

campanhas.  

 A campanha Porta Azul
10

 tem, treze inserções, publicadas entre 02/03/2014 e 

10/12/14 na revista Veja. Através do conceito da “porta azul”, que substituiu o “trem 

azul”, presente em diversas outras peças da TIM, seu principal objetivo é agregar 

valores à marca da operadora. Os treze anúncios em questão apresentam, obviamente, 

unidade formal e argumentativa, com alguns casos de repetição exata, ou quase exata, de 

uma mesma peça. Dessa forma, em função de extrema semelhança entre as peças que 

formam o conjunto e das limitações de espaço desse texto, selecionamos dois anúncios 

para análise, como se pode ver a seguir. 

A referida campanha traz um elemento conceitual que funciona como tema: a 

porta azul, que une dois espaços diferentes – ou seja, semelhante a um portal 

dimensional, como aqueles de filmes de ficção científica, há uma aproximação entre 

duas situações fisicamente distantes: uma porta situada em campo aberto, sugerindo ser 

uma passagem entre dois ambientes distintos (ANÚNCIO 1), o músico que sai de sua 

sala direto para o palco de um show (ANÚNCIO 2), a namorada que vai de um lugar 

próximo ao mar para encontrar o namorado em uma praça pública ou a porta que liga o 

                                                 
10

 Denominação nossa, a fim de permitir uma fácil referência à campanha. 
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quarto da filha ao escritório do pai. Assim, a porta azul da TIM funciona como a 

conexão entre um ambiente e outro, estabelecendo a lógica de um “mundo sem 

fronteiras”, conforme propõe a operadora. 

Figura 1 – Anúncio TIM 1 

Fonte: revista Veja, ed. 2379, p.2-3, publicada em 25/06/2014. 

 

A peça TIM 1, mostrada acima, é o primeiro anúncio publicado em Veja a 

empregar a figura da porta azul – funciona, então, como uma apresentação da 

campanha. Observando esta peça no interior do seu conjunto, percebe-se que ela tem 

um texto bastante diferente daqueles dos demais anúncios, revelando seu conceito e 

valores mobilizados. O título “A oportunidade é uma porta azul esperando para ser 

aberta”, localizado na parte superior esquerda do quadro, e o corpo de texto “A TIM 

acredita que toda porta leva a novas experiências e emoções na sua vida. Por isso 

ajudamos você a se conectar cada vez mais para chegar aonde quiser”, situado abaixo 

do título, deixam transparecer a intenção da campanha que é falar da operadora, mostrar 

ao leitor a sua compreensão de mundo, o ordenamento dado pela comunicação ao 

sistema de valores desse mundo, o que acaba por criar junto ao leitor um entendimento 

de qual relação a TIM quer estabelecer com seus coenunciadores. Por fim, logo abaixo 

do corpo de texto, está o seu fecho separado, com uma tipologia levemente maior: 

“Abra a porta azul e entre no mundo sem fronteiras”. Percebe-se, com isso, que a 

campanha tem o objetivo de criar um conjunto de valores a seu respeito – ela intenciona 
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criar junto ao leitor uma imagem social. Trata-se, assim, de um conjunto de anúncios do 

tipo conceitual
11

. 

Na peça TIM 1, está claro objetivo de apresentar um conceito de comunicação 

que, ainda que seja diferente daquele posto em circulação pelas campanhas anteriores, 

guarda coerência com os valores da marca – ou seja, é uma mudança que dá 

continuidade ao que vinha sendo feito, mantendo a coerência da cenografia marcária. 

Na imagem deste anúncio, diferentemente do que predomina na campanha, a porta está 

fechada, num lugar completamente isolado, no qual não há qualquer figura humana. 

Assim, como afirma o título, trata-se de “uma porta azul esperando para ser aberta”, que 

convida o leitor para aderir ao mundo da TIM. A promessa da marca anunciante é que 

neste mundo o leitor vai, como afirma o corpo de texto, “se conectar cada vez mais para 

chegar aonde quiser”. O fecho do corpo de texto, que retoma a formulação do convite, 

também resgata o que naquele momento vinha sendo trabalhado pela TIM e que está em 

seu slogan: “... entre no mundo sem fronteiras”.  

A concepção de um mundo sem fronteiras, sem entraves e amarras, no qual se 

está livre para fazer deslocamentos e entrar em contato com qualquer um que esteja em 

qualquer lugar, é o mesmo conjunto de valores que a TIM desenvolveu anteriormente, 

com o emprego de tema baseado em um trem azul. Tem-se, assim, novamente, uma 

campanha que coloca em funcionamento a categoria semântica “liberdade” vs. 

“opressão”, de forma que estar em comunhão com os serviços da TIM é estar em 

conjunção com o termo simples “liberdade”, tendo maior capacidade de comunicação e 

conexão, o que permite “ir mais longe”, ou seja, permite a ampliação do alcance do 

conhecimento. Por outro lado, o termo simples “opressão” é figurativizado pela 

limitação em termos de comunicação e conexão, o que impede um conhecimento maior 

do mundo, que não permite a movimentação global do sujeito – ele, assim, encontra-se 

tolhido, oprimido pela privação de uma forma de viver “sem fronteiras”. A partir, então, 

da categoria semântica, vê-se o discurso desenvolver o percurso “opressão”  “não-

opressão”  “liberdade”, que, nessa peça, situa a narrativa ainda no primeiro estágio. 

Das 13 peças da campanha, apenas duas não apresentam a mesma estrutura: uma 

porta azul aberta, que serve como ligação entre dois ambientes completamente distintos. 

Dessa forma, para efeito de análise da campanha como um todo, optamos pelo estudo 

                                                 
11

 Nesse tipo de comunicação publicitária, o efeito de sentido tanto trabalha o posicionamento da marca, os conceitos 

de base da cenografia marcária. As imagens dessa categoria têm seus recursos de conotação e estereótipos visuais 

ancorados atributos imateriais outros, deslocados do produto/serviço e não diretamente relacionados a este, mas mais 

voltados à marca e seu conceito (PEREIRA JUNIOR, 2012). 
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detalhado da peça TIM 2, por ela ter os elementos verbais e não verbais fundamentais 

de todo o conjunto e por ter sido publicada o maior número de vezes. 

Figura 2 – Anúncio TIM 2 
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Fonte: revista Veja, ed. 2383, p.88-89, publicada em 23/07/2014. 

 

Como se pode ver, a peça TIM 2 apresenta uma imagem que ocupa toda a 

extensão do anúncio. Sobre a fotografia, há, na parte inferior esquerda, o título e o corpo 

de texto; na parte inferior direita, está a marca da operadora e o slogan. A imagem 

mostra o espaço interno de uma residência, no qual se veem quadros, uma televisão 

skates e parte de uma bicicleta. Na página da direita, próximo ao centro do quadro, há 

uma porta azul aberta, através da qual se pode ver a multidão junto a um palco de show 

musical. Próximo à porta, caminhando em sua direção, vê-se um rapaz, segurando uma 

guitarra, como um músico que caminha em direção ao palco. A ideia que se tem é que o 

rapaz vai sair da sala de sua casa direto para o palco, através da porta, como se ela fosse 

uma abertura direta entre os dois ambientes, que geralmente não possuem conexão entre 

si. O título “Abra a porta azul e entre no mundo sem fronteiras”, seguido do corpo de 

texto “A TIM ajuda você a se conectar cada vez mais, abrindo as portas que levam a 

novas oportunidades. Tudo para você superar fronteiras e chegar aonde quiser”, situa o 

percurso da narrativa no estágio “não-opressão”, ao apresentar um rapaz que abre a 

porta azul, aceitando o convite da operadora e participando de um “mundo sem 

fronteiras”. 
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A cenografia engendrada pelo discurso e sua enunciação, sobretudo da imagem, 

evidencia uma ambiência social urbana e jovem, na qual se vivenciam os problemas da 

distância dos entes queridos (filha e namorado, no caso dessa campanha) ou situações que 

representam prazer e realizações positivas, como participar de um show de música. É uma 

cenografia que traz para discussão as dificuldades da vida contemporânea e urbana, ao 

mesmo tempo em que apresenta as formas, também contemporâneas e urbanas, de 

contornar as dificuldades do cotidiano: neste caso, as tecnologias de telefonia e internet 

móveis. O mundo ético que esta cenografia mobiliza tem seu sistema de valores pautado 

na valorização positiva da individualidade e da realização dos sonhos, do esforço do 

trabalho e do sentimento de partilhar a vida com aqueles que se ama.  

Os elementos verbais, como se vê, convidam o leitor a “abrir a porta azul”, a 

integrar este mundo no qual as distâncias se tornam menores e, assim, é possível estar 

em qualquer lugar e ir aonde se quer – a marca TIM, neste contexto, entra como a chave 

para a ruptura das fronteiras e a conexão com o mundo. Desse modo, trata-se de uma 

cenografia que busca acolher a todos, que intenciona promover a comunhão de maneira 

indistinta, pois só assim a sua proposta se concretiza num mundo, num coletivo – em 

outras palavras, o discurso em análise promove uma cenografia de marca de 

comunhão
12

. 

Enquanto efeito de sentido que encarna a origem do dizer – a voz do enunciador 

–, o ethos da campanha Porta Azul é próprio do universo jovem, urbano e 

contemporâneo, que se adapta com tranquilidade e fluidez à cenografia engendrada, 

justamente para que se torne uma voz crível, sedutora e convincente. Em função disso, 

sua compleição física é esbelta e dinâmica a ponto de poder se adequar a esse mundo 

sem fronteiras, no qual se pode estar sempre conectado e pronto para novas 

oportunidades – ou seja, tanto o verbal quanto o não verbal do discurso sustentam um 

fiador que, embora tradicional em seus valores, é moderno e descontraído em sua 

inserção social e em seu vestuário. Do ponto de vista moral, trata-se de uma voz que 

preserva a ideia de família e as relações no interior dos grupos afetivos – trata-se de um 

sujeito que quer conquistar o mundo e romper com seus limites, ao mesmo tempo em 

que preserva a afetividade com os entes queridos e a valorização do trabalho e da 

individualidade. Como se trata de um discurso que permite identificar com clareza os 

                                                 
12

 Marcas de comunhão 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 inclusão generalizada, em que 

todos os indivíduos são convidados a participar indistintamente (PEREIRA JUNIOR, 2015). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

traços psicológicos e físicos do seu fiador, tem-se um processo de ethos integrado
13

. 

 

Considerações: a cenografia marcária da TIM 

 

Os aspectos relativos à configuração dos valores da marca – cenografia e ethos – 

são os elementos mais regulares dentro da análise da operadora TIM. A cenografia se 

caracteriza como urbana, jovem e dinâmica, com a configuração de um mundo ético 

baseada na ideia de uma realidade sem fronteiras, na qual as distâncias são estreitadas e 

o poder de deslocamento e conhecimento do mundo ampliado está presente no tema 

Porta Azul, que convida o coenunciador a subverter as noções de espaço, tempo e 

deslocamento, podendo estar onde quiser no momento que quiser – ou seja, trata-se de 

um mundo ético “sem fronteiras”, como sintetiza o slogan da operadora. A campanha 

apresenta um ethos de marca jovem, fisicamente ágil, esbelto, com jeito contemporâneo 

e despojado de vestir, que valoriza a liberdade e está disposto a ser um cidadão do 

mundo, que tem na conexão da internet uma forma de conhecer o mundo e estar com as 

pessoas queridas.  

Assim, a TIM cria uma cenografia de marca fundada nos valores da liberdade de 

interação e de deslocamento, valorização das realizações e o contato com entes queridos 

e a conectividade. Vê-se, então, que se trata de uma marca que preza pela emoção: a 

própria ideia de liberdade, que atravessa todo o seu discurso e o conceito de estar onde 

se quer a hora que se quer, poder ter acesso aos entes queridos, como se vê na 

Campanha Porta Azul, confirmam estas qualidades que apelam para a emoção.  

Então, como se vê, é possível perceber de maneira o conceito de cenografia 

aplicado aos discursos da marca propicia uma possibilidade de explicar os efeitos de 

sentido sociais que as marcas despertam junto a seus leitores (consumidores os não). 

Além disso, vê-se como os processos de conotação da imagem fotográfica ajudam o 

analista a buscar na imagem publicitária os elementos que evidencia as cenografias 

marcárias e explicam como o não verbal participa do fenômeno-marca na 

contemporaneidade. 

 

 

 

 

                                                 
13

 Processo de ethos que se constitui a partir tanto de sua corporalidade – ou seja, que coloca em circulação os traços 

físicos de seu fiador – quanto de seus traços psicológicos – ou seja, padrão de conduta social, valores morais e 

estereótipos de comportamento acionados (PEREIRA JUNIOR, 2015). 
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