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RESUMO 
Esta pesquisa buscou entender como a cultura e a simbologia do automóvel se relacionam com 
questões ambientais no Brasil. Para isso foram analisadas quinze peças publicitárias da Ford, 
GM, VW e Toyota veiculadas em mídia televisiva entre os anos de 2000 e 2015 no Brasil. Os 
objetivos da pesquisa foram comparar os discursos das peças com o discurso do relatório de 
sustentabilidade; identificar elementos que caracterizem o conflito entre a preocupação com o 
meio ambiente e a utilização do automóvel e; identificar como a cultura e a simbologia do 
automóvel no Brasil aparecem nas peças publicitárias para promover a venda. A abordagem 
metodológica é a qualitativa, o método é o documental e a técnica de tratamento de dados 
utilizada foi a análise de conteúdo. Concluiu-se que no Brasil a relação entre a cultura e a 
simbologia do automóvel com questões ambientais é conflituosa, na qual o segundo sofre 
grande influência dos dois primeiros. Dessa forma, viu-se a necessidade de mudanças no papel 
exercido pela Indústria da Publicidade junto a Indústria Automobilística para educar o 
consumidor sobre o uso do automóvel. 
Palavras-chave: Indústria Automobilística; Meio Ambiente; Publicidade. 

 
 
  



  

ABSTRACT 
This research sought to understand how automobile culture and symbolism relate to 
environmental issues in Brazil. With this in mind, fifteen advertising pieces from Ford, GM, 
VW and Toyota aired in broadcast media between the years 2000 and 2015 in Brazil, were 
analyzed. The research objectives were to compare the message of the advertisements with that 
of the sustainability report; identify elements that characterize the conflict between concern for 
the environment and the use of cars and; identify how automobile culture and symbolism in 
Brazil appear in advertising campaigns to promote sale. The methodological approach is 
qualitative, the method is document-based and the data processing technique used was content 
analysis. The conclusion was that in Brazil the relationship between automobile culture 
and symbolism and environmental issues is one of conflict, in which the latter is influenced by 
the first two. Thus, we were able to the need for changes in the role played by the Advertising 
Industry in the Automotive Industry in order to educate the consumer about the use of the 
automobile. 
Key-words: Automotive Industry; Environment; Advertising. 
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1. INTRODUÇÃO 
Desde o surgimento do automóvel, por volta de 1880, mudanças acontecem nas 

culturas em que ele é inserido. Na época em que surgiram os primeiros modelos na Alemanha, 
adaptações de bicicletas e carruagens, as pessoas não entenderam sua utilidade. Quando 
apresentado na França em 1887, um anúncio de jornal fez com que o interesse pelo automóvel 
fosse despertado. O automóvel começava sua longa trajetória evolutiva (GEORGANO, 2002). 

A geografia foi se adaptando para receber os automóveis. As estradas deixaram de 
ser de terra e passaram a ser asfaltadas e maiores, os animais utilizados para puxar carruagens 
e outros tipos de transporte já não eram mais necessários. O automóvel se tornou um símbolo 
de divisão de classes, os que podiam comprar o faziam não apenas com o intuito de se 
transportar, mas para afirmar e evidenciar o seu lugar na sociedade. Aos poucos, com o 
surgimento da Indústria Automobilística, os integrantes de outras classes sociais, que não o 
extrato superior, conseguiram acesso ao automóvel. A Ford, ao lançar o Modelo T, 
revolucionou a produção e diminuiu os custos, deixando o preço final mais barato.  

A General Motors (GM) trouxe a opção de modelos feitos em linha de montagem 
que imitavam o luxo e a beleza dos artesanais, mudando mais uma vez os padrões de consumo 
de automóveis. Surgiram também modelos específicos para homens e outros para mulheres. No 
início, a Indústria Automobilística ditava as regras de consumo. Conforme os anos foram 
passando, mudanças aconteceram no comportamento dos consumidores e a Indústria 
Automobilística teve que se adaptar às novas tendências de mercado e inovando na fabricação 
dos carros. 

O desenvolvimento de um automóvel passou a exigir dos fabricantes, além do 
“simples” conhecimento mecânico dos elementos essenciais para o seu funcionamento, o luxo, 
conforto e segurança. A Indústria Automobilística cresceu e ganhou a notoriedade que possui 
até os dias de hoje, demandando estreito envolvimento de outras áreas da empresa, além da 
produção, para que o produto final se torne único para cada possível comprador. Ao se iniciar 
um projeto, integrantes das áreas de engenharia de produto e manufatura, design, qualidade e 
marketing estão presentes para garantir que ele seja um sucesso de vendas (LEITE, 2007). 

A partir de 1972 o mundo começou a se interessar pelo cuidado e preservação do 
meio ambiente, com a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente que 
aconteceu em Estocolmo. Nessa conferência surgiu o termo “desenvolvimento sustentável”, 
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quando concluiu-se que todos numa sociedade devem agir levando em consideração a 
preservação do meio ambiente (FBDS, 2012). 

O tema de preservação e cuidado com o meio ambiente ganhou notoriedade à 
medida em que pesquisas foram publicadas sobre os impactos causados pelo desenvolvimento 
industrial e o consumo excessivo. Em 1992 aconteceu a Rio-92, segunda conferência da ONU 
sobre o tema, realizada no Rio de Janeiro. Responsável também por trazer essa preocupação 
com o meio ambiente para o Brasil. Em 2000 foi assinada em Nova York a Declaração do 
Milênio, em que 192 países se comprometeram com parcerias para preservar o meio ambiente. 

A Indústria Automobilística tardou em aplicar modelos sustentáveis à sua gestão. 
Sua lucratividade é baixa devido a diversos fatores estruturais1 e ainda ao excesso de produção 
e incentivos oferecidos para aumentar a demanda causando baixo retorno sobre o investimento 
(CALABRESE, 2012). Dessa forma, o papel da legislação para forçar o comprometimento do 
setor com a preservação do meio ambiente (PEREIRA, 2012) é fundamental. A partir de 1990 
as empresas integrantes desse setor passaram a abraçar o tema, que se tornou relevante como 
uma maneira de se diferenciar de seus concorrentes. Investem hoje recursos consideráveis no 
desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, como carros elétricos e híbridos. 

A comunicação social dessas empresas traz mensagens que apontam em outra 
direção: elas reforçam estereótipos do carro e das relações homem-carro e mulher-carro 
herdados da carruagem, que são, do ponto de vista da preocupação com o meio ambiente, 
contrários ao discurso considerado “oficial” e aos investimentos em sustentabilidade pois, esse 
discurso é eficaz no incentivo à compra de veículos. As peças publicitárias são o canal de 
comunicação que as empresas usam para apresentar seus produtos ao público, serve também 
para informar, persuadir e lembrar. É o início do diálogo entre empresa e consumidor e de seu 
relacionamento (KOTLER; KELLLER, 2006).  

Por se tratar de um mercado com muitos players, foram selecionados como parte da 
pesquisa quatro montadoras: a Ford, a GM, a Volkswagen (VW) e a Toyota. O critério dessa 
escolha foi a importância dessas empresas para o desenvolvimento da Indústria Automobilística 
desde que foram fundadas. Além disso, as quatro empresas estão entre as cinco maiores 

                                                           
1 Alto capital investido, intensidade de mão-de-obra, forte sindicalização da força de trabalho, tamanho físico do 
produto entre outros. 
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fabricantes de veículos no mundo2 (VAZ, 2015) e também entre as primeiras a se estabelecerem 
em solo brasileiro: Ford em 1921, a GM em 1925, a VW em 1953 e a Toyota em 1958. 

A partir das peças publicitárias veiculadas em mídia televisiva, dessas quatro 
empresas no Brasil entre os anos de 2000 e 2015, são analisados elementos que possam 
evidenciar o relacionamento (como veremos, conflituoso) existente entre os impactos do 
automóvel no meio ambiente e os artifícios usados para vendê-lo. As peças foram retiradas do 
YouTube conforme critério de seleção apresentado no Capítulo 5.   

1.1 Problema de pesquisa 
Seguindo essa linha apresentada o problema de pesquisa que se pretende responder 

é: Como a cultura e a simbologia do automóvel se relacionam com questões ambientais no 
Brasil? 

1.2 Objetivo Principal 
Analisar como a Ford, GM, VW e Toyota trabalham os impactos de seus 

automóveis no meio ambiente. 

1.2.1 Objetivos Secundários: 
1. Comparar os discursos apresentados nos relatórios de sustentabilidade com o das 

peças publicitárias, em relação à preocupação com o meio ambiente; 
2. Identificar elementos que caracterizem o conflito entre a preocupação com o 

meio ambiente e a utilização do automóvel; 
3. Identificar como a cultura e a simbologia do automóvel no Brasil são utilizadas 

nas peças publicitárias para promover a venda do produto. 
Para solucionar o problema de pesquisa e alcançar os objetivos propostos foi 

utilizada a abordagem metodológica qualitativa. O método é o documental e a técnica de 
tratamento dos documentos é a análise de conteúdo.  

Foram selecionadas 240 peças publicitárias da Ford, GM, VW e Toyota veiculadas 
no Brasil em mídia televisiva entre os anos 2000 e 2015. Considerou-se apenas as peças que 
                                                           
2 Em vendas <http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/as-10-maiores-montadoras-globais-em-vendas-ate-
marco#2> 
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falam da relação do consumidor com o produto, ou seja, a peça deve evidenciar os benefícios 
do automóvel para o consumidor, sendo descartadas as de varejo que tratam de promoções 
específicas de vendas (feirão de fábrica, saldão, etc.) e as institucionais. Da pré-análise das 240 
peças, foi utilizado como critério de corte o objetivo principal e os objetivos secundários 2 e 3, 
ao buscar as peças que falassem do meio ambiente apenas seis foram encontradas. A seção 5.6.2 
apresenta o processo para selecionar quinze peças como objeto de estudo.  

Tratando-se de uma pesquisa qualitativa foram elaboradas a partir da revisão da 
literatura, quatro proposições que podem servir de solução para o problema de pesquisa e 
orientar a análise. A revisão da literatura é apresentada a partir do Capítulo 2, mas as 
proposições estão listadas a seguir para efeito de organização do texto. 

1.3 Proposições  
1. A cultura e a simbologia do automóvel no Brasil são incompatíveis com as 

preocupações com o meio ambiente; 
2. As mensagens das peças publicitárias em relação ao meio ambiente não são 

100% verdadeiras; 
3. Os discursos dos relatórios de sustentabilidade são condizentes com as 

mensagens das pelas publicitárias; 
4. As montadoras utilizam suas peças publicitárias como forma de comunicar as 

estratégias da empresa em relação aos cuidados com o meio ambiente. 

1.4 Justificativa 
O automóvel é considerado por muitos como um sonho de consumo. Sua aquisição 

envolve desde elementos técnicos e financeiros até elementos simbólicos, como o que ele 
representa na sociedade. Para Franca, Casotti e Faria (2013), é necessário compreender como 
um objeto de consumo está carregado de sentimentos e valores sociais, os quais representam a 
projeção de aspirações de um indivíduo: “os bens de consumo servem como pontes para uma 
versão idealizada da vida. Assim, a posse de certos bens, como o carro, funcionaria como prova 
de existência de um estilo de vida idealizado e aspirado pelo indivíduo” (FRANCA; CASOTTI; 
FARIA, 2013, p. 3). 
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O consumo implica na pretensão de apoderamento de um produto ou serviço. Para 
Bourdieu (2007, p. 95), “o consumo de bens culturais mais legítimos é um caso particular de 
concorrência pelos bens e práticas raras, cuja a particularidade depende mais da lógica da oferta 
que da demanda”. Diferente de quando surgiu, muitas pessoas podem hoje ter acesso à compra 
de um automóvel, tornando o modelo escolhido o diferenciador entre os consumidores. O que, 
ao lado da complexidade do produto e da extensão de sua cadeia produtiva, levanta a questão 
da importância da Indústria Automotiva para a economia de um país. 

A Indústria Automobilística representou 23% do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro em 2013. A venda de automóveis gerou um faturamento líquido de US$ 87.294 
milhões, cinco milhões a mais que em 2012 que foi US$ 83.633 milhões. A Figura 1 ilustra a 
variação de quanto o Brasil faturou com a venda de veículos entre os anos de 1966 e 2013. Dos 
2,7 milhões de veículos licenciados no país, 2,5 milhões são movidos com motores flex e apenas 
842 são elétricos ou híbridos (ANFAVEA, 2016).  

 
Figura 1 - Faturamento Líquido da Indústria Automotiva 1966-2013 
Fonte: ANFAVEA, 2016. 

Considerando os valores que o automóvel movimenta na economia do Brasil e o 
seu valor simbólico para a população, é preocupante o impacto desse crescimento no meio 
ambiente.  

1.5 Estrutura da Dissertação 
Esta pesquisa está estruturada em sete partes conforme ilustrado na Figura 2. Inicia-

se a discussão do Capítulo 2 abordando a presença do automóvel na sociedade. Ainda no mesmo 
capítulo, fala-se da aplicação da arte na elaboração dos automóveis e a cultura que surgiu a 
partir dele. No Capítulo 3 apresenta-se a história do surgimento do automóvel e das quatro 
empresas (Ford, GN, VW e Toyota) da Indústria Automobilística no mundo e no Brasil. O 
Capítulo 4 aborda a questão da sustentabilidade e como a preocupação com o meio ambiente 
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está inserida nas quatro empresas. O Capítulo 5 apresenta a abordagem metodológica utilizada 
para realizar a pesquisa, bem como o detalhamento do que foi feito. O Capítulo 6 consiste nos 
resultados da análise realizada. O Capítulo 7 apresenta uma discussão sobre os resultados 
seguida pela Conclusão da Pesquisa. 
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 Figura 2 - Estrutura da Dissertação 
Fonte: Autora, 2016. 
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2. O AUTOMÓVEL E A SOCIEDADE 
Com a chegada do automóvel, a distância econômica entre os trabalhadores, a 

burguesia e fazendeiros no século XX ficou ainda mais evidente e aumentou a já existente 
divisão de classes herdada dos séculos anteriores. Gartman (2004), ao considerar o impacto dos 
significados trazidos pelo automóvel, relaciona este impacto com a teoria da distinção no 
consumo das classes desenvolvida por Pierre Bourdieu em 1984. 

O que um indivíduo consome, é um jogo de distinção no qual as classes competem 
por “capital cultural”: expressão empregada por Bourdieu (2007), para definir uma forma de 
poder que se distingue, principalmente, pelo patrimônio econômico que um indivíduo possui. 

Para Bourdieu (2007) os bens se convertem em sinais distintivos, que podem 
significar distinção ou não. A representação mostrada pelos indivíduos por meio de suas 
práticas e propriedades faz parte da sua realidade social. O automóvel é um símbolo distintivo 
de status que marca, e que desconhece as desigualdades das classes da sociedade (GARTMAN, 
2004). 

O gosto unifica e afasta, é a demonstração do que se possui e de como outros 
indivíduos enxergam o indivíduo; serve como classificador e diferenciador de opiniões. Não é 
objeto de discussão, pois cada indivíduo se fundamenta no que considera natural, ou seja, o 
gosto de outro foge da naturalidade (BOURDIEU, 2007). 

Quando um indivíduo questiona o gosto de outra pessoa, ele dá evidências de que 
possui critérios para diferenciar aquilo que se entende do que se tem sensibilidade. Ao fazer 
esse questionamento, o indivíduo passa a entender como seu capital escolar e capital cultural 
varia conforme as pessoas e o local em que está inserido (BOURDIEU, 2007).  

O capital escolar é adquirido com a soma da transmissão cultural feita pela família 
e pela escola, que também influenciam no gosto e preferências por música, artes e programas 
culturais. É o ambiente familiar que proporciona desde cedo (ou não) acesso às artes e cultura, 
e ensina a apreciar e compreender peças musicais mais complexas, como a música erudita e 
outras obras de arte. Em outras palavras, isso significa ensinar um indivíduo a se distinguir do 
que é considerado comum para o autor: aquilo que é facilmente interpretável e fácil de entender, 
podendo essa capacidade ser utilizada conscientemente ou não (BOURDIEU, 2007). 
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A maneira de interpretar e apreciar um objeto ou obra de arte depende das regras e 
compromissos sociais que o indivíduo está inserido historicamente, assim como seu capital 
escolar artístico, tornando possível compreender sua expectativa em relação ao objeto ou obra 
de arte. No caso de um museu, em que as obras são apresentadas em conjunto mesmo sendo de 
estilos diferentes, exige maior atenção do indivíduo para que ele perceba a forma e a técnica ao 
invés da função e do tema (BOURDIEU, 2007).  

Os indivíduos são diferenciados pela capacidade de admitir “um ponto de vista 
propriamente estético a respeito de objetos já constituídos esteticamente” (BOURDIEU, 2007, 
p.42) conforme a condição estabelecida pela obtenção legítima de obras legítimas. A análise da 
imagem sempre se refere a sua utilidade para quem a observa. 

O capital escolar pode influenciar no progresso quando se busca a compreensão de 
uma obra de arte, não importando sua essência, pois para interpretá-la é necessário que existam 
juntos a vivência cultural e aprendizado escolar fora da esfera econômica. A maneira como um 
objeto é apresentado esteticamente não se preocupa com sua utilidade e de onde surgiu, também 
pretende se distanciar do que é uma “reação ingênua, ou seja, horror diante do horrível, desejo 
diante do desejável” (BOURDIEU, 2007, p.54).  

Os primeiros automóveis concederam de forma clara para a alta burguesia o capital 
cultural, já que o automóvel não era usado pela necessidade, mas para ostentar. O que mais 
contribuiu foi o design das carrocerias da época, pois deixavam evidente que os automóveis 
eram verdadeiras obras de arte de alto preço (GARTMAN, 2004). O propósito de quem produz 
é o que define a fragmentação entre o técnico e o estético nos objetos. Esse propósito é resultado 
de regras e compromissos sociais que colaboram para estabelecer a qual fragmento pertencem 
os objetos (BOURDIEU, 2007).  

Para Bourdieu (2007), o capital é uma relação social que depende do campo em que 
está inserida para existir e ser produzida. Suas propriedades estão ligadas às classes que 
adquirem valor e eficácia, de acordo com as especificações de cada campo. O fundamento de 
cada campo é o que determina as propriedades por meio das quais será estabelecida a relação 
entre classe e prática. E da mesma maneira, essa relação entre classe e prática depende de um 
elemento mediador que varia de acordo com o campo. 

A especificidade da estrutura dos elementos explica o porquê deve ser realizada a 
“distribuição de uma classe particular de bens ou práticas” (BOURDIEU, 2007, p.107). Esse 
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campo específico é a maneira como as propriedades e o habitus definem a classe social e 
compõem o início da produção de práticas distintas. 

O espaço social é uma ideia intangível, criada de uma maneira específica, e 
semelhante a um mapa e que possibilita, para um agente externo, a visualização do mundo 
social. Este, que contém os estilos de vida, é a mensuração das práticas e do gosto criados pelo 
habitus, que é definido pela capacidade de produzir práticas e obras classificáveis e, possibilitar 
que as práticas sejam categorizadas (BOURDIEU, 2007).  

As práticas consideradas corretas e as percepções que dão sentido a elas fazem parte 
da transformação das necessidades incorporadas, que devido ao habitus, delimita um meio 
característico das condições de aprendizagem, ou seja, fazem parte de práticas agrupadas de 
maneira regular que provém de um determinado estilo de vida e difere de outros, gera e 
influencia o gosto e a escolha por determinada classe de objetos. O habitus produz de maneira 
regrada os estilos de vida, que se convertem em uma estrutura que qualifica socialmente os seus 
sinais como distintos, vulgares, etc (BOURDIEU, 2007). 

Essa maneira regrada está presente nos produtos estruturados por estar na estrutura 
estruturante: os indivíduos estão rodeados por suas “propriedades” – casas, automóveis, etc. – 
e nas demonstrações de suas práticas que manifestam distinção – esportes, jogos e distrações 
culturais – somente por essas propriedades procedentes do habitus (BOURDIEU, 2007). 

Ao incorporar a estrutura do espaço social, gera-se um sistema de classificação que 
sempre efetua a mudança de “necessidades em estratégias, das obrigações em preferências [...] 
o conjunto de escolhas constitutivas de estilo de vida classificados e classificantes que adquirem 
seu sentindo a partir de sua posição em um sistema de oposições e de correlações” 
(BOURDIEU, 2007, p. 166). 

O gosto pelo que é considerado luxuoso e o de necessidade específica são maneiras 
de estabelecer distinção entre as classes. A estrutura de distinção da classe dominante pode ser 
resumida em três itens: alimentação, cultura e despesas com visual (BOURDIEU, 2007). 

O volume de capital também define a estrutura das preferências por tipos de comida, 
roupas e produtos de beleza. A única maneira de evitar a imagem passada pelas teorias 
econômicas – aquela que o consumidor é definido pelo poder de compra que possui – é 
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aumentar a quantidade de experimentos entre o que é produzido e quem e como esse produto é 
consumido (BOURDIEU, 2007). 

Para Bourdieu (2007), os bens de consumo de luxo e culturais são os que mais 
apresentam evidências nas diferenças culturais, pois nesse tipo de consumo está inserida a 
distinção que se confirma a cada ato de consumo, seja de objetos econômicos ou culturais. 
Então, pode acontecer o antagonismo entre o nobre e vulgar, o primeiro é assim considerado 
por apenas permitir que quem possua um gosto puro é capaz de apreciar esse tipo de forma, já 
o vulgar existe para provocar os indivíduos das classes mais baixas.  

Porém, se a comercialização de um bem ou a troca de práticas se tornar comum 
entre as classes, elas deixam de ser consideradas raridade e perdem seu valor distintivo. Para 
que essa relação se mantenha é necessário que a criação de novos bens seja constante, assim 
como as maneiras de consumi-los (BOURDIEU, 2007). 

Os bens produzidos fazem com que seja possível oferecer ao consumidor algo que 
se adeque ao seu gosto e que exiba seu estilo de vida. Esses bens podem limitar as escolhas 
conforme sua estética, ética e posicionamento político, pois a distinção pode acontecer em todas 
as classes consideradas dominantes e ela se difere de acordo com cada uma delas. A 
concretização de um gosto está ligada ao “sistema dos bens oferecidos de modo que toda 
mudança do sistema de bens acarreta uma mudança dos gostos” (BOURDIEU, 2007, p. 216). 
Os interesses específicos e as lógicas da concorrência determinam que tipo de bens seja 
produzido de acordo com a classe que ele quer ser associado. Assim, produtos considerados 
distintos apresentam os artifícios que despertam diversos interesses culturais em seus 
consumidores, tornando possível satisfazê-los. 

Mesmo fazendo parte da mesma classe social, os indivíduos buscam produtos que 
serão considerados distintivos entre eles. A produção desses bens e as estratégias usadas para 
torna-los distintos se baseiam inicialmente na sua funcionalidade e, então aplicam criação da 
moda que possibilitem serem usados para se distinguir. A busca incessável por bens econômicos 
e culturais é uma simbologia pela apoderação de sinais e objetos distintivos (BOURDIEU, 
2007). 

Principal símbolo de distinção da aristocracia e da grande burguesia, o automóvel 
era considerado o brinquedo de luxo dos milionários. “Surgiu em contraposição ao cavalo e o 
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trem. A publicidade foi a responsável por popularizar as vantagens do automóvel” (GIUCCI, 
2004, p. 314). 

Os indivíduos usam sua capacidade de consumo, ou seja, poder aquisitivo, para 
ajudar na definição de suas qualidades. Quanto maior o valor econômico de um objeto, maior 
é o seu poder distintivo, pois ele evidencia de maneira clara a qualidade do produto e de quem 
o possui. Para obter bens de consumo considerados distintivos exige-se tempo ou determinadas 
capacidades que não são aprendidas às pressas. “Por isso, explica-se o espaço reservado pela 
procura da distinção a todas as práticas” (BOURDIEU, 2007, p. 263). 

O novo funcionamento da economia não implica que o ser humano deve se privar 
de prazeres e conforto, mas consumir cada vez mais, ter acesso a crédito para aumentar as 
despesas e fazer fluir a economia. Essa proposta visa que o ser humano seja julgado socialmente 
pelos bens que consome e seu estilo de vida e, também, pelo que produz. A nova moral está 
limitada na “arte de consumir, gastar e usufruir” (BOURDIEU, 2007, p. 291). 

Segundo Guicci (2004), em 1903 quando apenas a nata da sociedade podia comprar 
um automóvel, seus proprietários colocavam placas de identificação com o número do veículo, 
em alguns casos os consumidores aguardavam a numeração alcançar valores com significado 
de poder simbólico como “2222”. “A distinção burguesa define-se sempre, tanto na maneira de 
falar, quanto na postura corporal, pela distinção na tensão, pela naturalidade na apresentação e 
na reserva” (BOURDIEU, 2007, p. 292). 

Para Ohno (1997), houve mudança nos valores sociais. Não é possível efetuar a 
venda de um produto enquanto ele não for colocado no coração do consumidor, mesmo cada 
um possuindo gostos e conceitos diferentes. “Quanto mais perto chegamos da eliminação de 
desperdício, mais claro ficou a visão de seres humanos individuais com personalidades 
distintas” (OHNO, 1997, p. xi). 

Com o tempo, o fato de possuir um automóvel não dava ao seu dono o status do 
símbolo que se adquiria anteriormente. Conforme a produção em massa se expandiu o modelo 
do automóvel assumiu esse papel. Carros simples e funcionais eram vistos como degradantes 
pelos artesãos. Na metade da década de 1920 a produção em massa acrescentou ao processo o 
cuidado com a estética. Consequentemente a pequena burguesia perdeu a distinção que o 
automóvel os concedia. Dessa forma, aumentou a procura por automóveis que iam além da 
utilidade de transporte (GARTMAN, 2004). 
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2.1 A Industrialização da Arte 
Outra linha sociológica que aborda o consumo da arte é a da Escola de Frankfurt. 

Partindo da teoria estética, Gartman (2004) a utiliza para contrapor à teoria de distinção de 
Bourdieu (2007), pois para Adorno (2011) qualquer indivíduo pode apreciar a arte, 
independentemente de como ela foi criada, e o luxo é um resumo da cultura que naturalmente 
exerce um papel subversivo na sociedade. 

Segundo Adorno (2011), as obras de arte possuem um desejo próprio de 
individualidade que quando baseado em critérios da observação e não da ciência, estabelece-se 
de maneira forçada a todos os objetos, e, ao fazer isso, perdem sua individualidade. Dessa 
forma, é preciso que a singularidade das obras de arte resista à necessidade de identificação 
imposta pela realidade em que ela está inserida. Para o autor as obras de arte representam as 
experiências e observação de quem as cria, ou seja, o ponto de vista de sua realidade particular, 
pois dessa maneira são livres para expressar tudo o que lhes foi negado na experiência real e 
permanecerem vivas durante o período em que forem capazes de serem entendidas 
distintamente em relação “aos objetos naturais e aos sujeitos que as produzem” (ADORNO, 
2011, p. 17). 

As obras de arte nada mais são, para Adorno (2011), do que a representação dos 
conflitos da realidade. E segundo ele, essa representação é o que faz com que a arte possua 
relação com a sociedade, e não o enredo dos momentos objetivos. “A arte não reage à perda da 
sua evidência apenas através de modificações concretas do seu comportamento e dos seus 
procedimentos, mas forçando a cadeia que é o seu próprio conceito: o de que ela seja arte” 
(ADORNO, 2011, p. 34). 

A desigualdade degradante entre arte e a vida do expectador aparece devido ao 
desejo de paz em relação ao desprazer da perturbação que precisa sumir. Assim, é formado o 
alicerce abstrato que categoriza a arte em meio aos bens de consumo escolhidos de acordo com 
o interesse específico. Entretanto, caso não seja possível consumir a arte, ela pode exercer o 
papel comum de um bem de consumo. Papel que é favorecido pela produção em massa e causa 
mudanças no valor de uso, quando o bem de consumo serve apenas como “deleite secundário 
do prestígio, da moda e do próprio caráter de mercadoria: paródia da aparência estética” 
(ADORNO,2011, p. 35). O bem de consumo, seja ele uma obra de arte ou não, permite que seu 
possuidor enxergue nele tudo aquilo que ele quer que ele represente. 
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Segundo Adorno (2011, p. 35) quando um indivíduo admirava, ouvia ou lia uma 
obra, durante a fase da administração total, era necessário que ele se ausentasse nela colocando-
a em primeiro plano, para que assim, ele se assemelhasse com a arte e não a arte com ele. Isso 
é a sublimação estética. 

Para Adorno (2011), quando a ausência de imagens se tornar comum a busca pela 
arte necessita aumentar, não importando se for a arte das massas – aquelas em que os indivíduos 
apenas têm contato quando alguém as reproduz – é preciso que a arte gere dúvida em relação a 
algo que não pertença a ela, para que assim, ela permaneça viva. “A arte fabricada reduz-se ao 
problema de sua elaboração” (ADORNO, 2011, p. 49). 

Ao se refletir sobre estética sua beleza existe apenas naquele instante. A busca pelo 
belo na arte é o que convoca sua importância sem que a necessite ao mesmo tempo. A arte 
depende dos artefatos para se afirmar (ADORNO, 2011): 

Se não se afirmasse dos artefatos, de maneiras muito modificadas, que eles são belos, 
o interesse por eles seria incompreensível e cego, e ninguém, artista ou espectador, 
teria oportunidade de sair do reino dos fins práticos, o da autoconservação e do 
princípio do prazer, o qual a arte, pela sua constituição, exige (ADORNO, 2011, p. 
85). 

A utilidade concreta de uma obra concebe sua beleza adjacente. Por exemplo, a 
harmonia formal ou a grandeza importante, como as pontes e outras estruturas industriais 
(ADORNO, 2011, p. 99). Na medida em que a arte independente buscou adquirir métodos 
industriais para ser produzida não teve sua essência afetada, pois os métodos continuaram 
externos a ela. 

O fato de ser possível reproduzir obras de arte em grandes quantidades não faz com 
que suas regras de produção sejam precisas como afirma o reprodutor ao identificá-las. “A 
industrialização radical da arte, a sua adaptação integral aos padrões técnicos alcançados, 
colidem com o que na arte se recusa à integração” (ADORNO, 2011, p. 327). Se a técnica está 
sendo direcionada para a oportunidade de industrialização, seu fornecimento estará atrelado e 
dependente de uma concepção relativa e, dessa forma, a técnica em si é abandonada. 

“Nas artes aplicadas, os produtos são, por exemplo, adaptados a fins tais como a 
forma aerodinâmica visando a diminuição da resistência do ar” (ADORNO, 2011, p. 328). 

Dessa forma, conclui-se que para Adorno (2011), um bem de consumo considerado 
esteticamente belo não perde sua classificação como arte devido à maneira como foi produzido. 
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Sendo assim, os automóveis produzidos em massa não deixaram de ser obras-de-arte ou de 
trazer status na sociedade para quem possuía um. 

2.2 A Estética e os Automóveis Produzidos em Massa 
Com o início da produção em massa do Ford Modelo T, o custo diminuiu e barateou 

o automóvel, permitindo que mais pessoas tivessem condições financeiras para comprá-lo. 
Entretanto, sempre ficou evidente que o luxo dos carros feitos dessa maneira não podia ser 
comparado com o oferecido pelos modelos artesanais (GARTMAN, 2004).  

Centenas de horas de trabalho artesanal esbanjavam em seus corpos de madeira, que 
foram moldados em curva, muitas vezes no estilo rococó. E suas superfícies brilhantes 
foram finalizadas com até vinte demãos de verniz de secagem lenta da tinta. Os carros 
resultantes eram obras-de-arte únicas e elegantes, que emergiram da função mundana 
de meio de transporte para uma experiência formal de estética transmitida pelo 
excesso de riqueza, comprovando a remoção da necessidade (GARTMAN, 2004, p. 
173).  

A demanda de um automóvel pela necessidade era feita por indivíduos de classes 
sociais mais pobres, aquelas em que precisavam apenas de um meio de transporte. Em 
contrapartida, a demanda pelo luxo supérfluo e estético vinha dos indivíduos pertencentes as 
classes que não precisam trabalhar para viver (como será apresentado na seção 2.3.2). Esses 
elementos e o que representam, continuam sendo objeto de desejo de consumo nos automóveis 
de hoje (GARTMAN, 2004). 

Além das diferenças estéticas, os carros feitos com maior cuidado possuíam melhor 
mecânica, eram maiores e silenciosos. Não que esses fatores fossem considerados mais 
importantes se comparados com a estética dos modelos. Em contrapartida, os carros produzidos 
em massa tinham como principal característica sua funcionalidade e eficiência (GARTMAN, 
2004). 

Durante a década de 1920 o processo da produção em massa foi desenhado para 
produzir de maneira simples, funcional e de forma mais rápida e barata possível e isso tudo 
ficava evidente na aparência do automóvel e no seu uso. Todos os elementos simbolizavam a 
principal preocupação com o corte nos custos e funcionalidades (GARTMAN, 2004). 

Segundo Gartman (2004), em meados de 1920 Alfred Sloan, presidente da GM, 
percebeu uma demanda para acrescentar o luxo nos automóveis produzidos em massa, levando 
mais sofisticação aos consumidores dispostos a pagar para ter além de apenas um meio de 
transporte. Sloan passou a competir com o Ford nesse mercado e se destacou ao oferecer carros 
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esteticamente bonitos mesmo produzidos em massa. O La Salle apresentado em 1927 era uma 
imitação barata e menor do Cadillac. Sloan convidou, Harley Earl, cenarista de Hollywood para 
desenhar os carros da GM (GARTMAN, 2004). 

Consequentemente os trabalhadores também começavam a ter acesso a carros 
bonitos e, isso, é apontado por Gartman (2004) como contraditório à teoria de Bourdieu (2007), 
pois todos tinham o desejo de se distinguir de alguém, mesmo que este indivíduo pertencesse a 
uma classe econômica inferior. O carro deixou de ser um símbolo real das diferenças de classe 
na América do Norte. 

Assim, as diferenças entre os modelos de automóveis oferecidos passaram a ser 
pelos atributos estéticos e acessórios presentes ou não. Todos imitavam os de luxo, mas o preço 
determinava, junto com os atributos, o tipo de carro (GARTMAN, 2004). 

A política do modelo do ano que é utilizada até os dias atuais por todas as 
fabricantes foi inicialmente implementada pelo departamento de estilo da GM. Progresso foi o 
nome escolhido para essas mudanças. Sloan sabia que seus consumidores buscavam atributos 
que simbolizassem esse progresso. Como a estética era mais importante, a carroceria sofria 
alterações todos os anos, mas o chassi permanecia o mesmo. Harley Earl, coordenava as 
mudanças anuais de forma hierárquica. Os mais novos atributos eram acrescentados aos carros 
da Cadillac – marca adquirida pela GM e transformado em produto de série – para manter o 
prestígio, depois de um ano apareciam nos modelos da Buick e assim por diante, até que 
chegassem a marca mais barata: a Chevrolet. Quando todas as marcas adquiriam um lugar 
comum o processo se reiniciava pelos Cadillac. Dessa forma, os consumidores de Chevrolet 
estavam mais satisfeitos, pois seus carros se pareciam com Cadillacs e isso lhes dava a sensação 
de que suas vidas também haviam melhorado (GARTMAN, 2004). 

O papel dos estilistas era apelar de formas diferentes– independentemente do tipo 
de modelo e marca do automóvel – para as necessidades negadas pela proporção da produção 
em massa (GARTMAN, 2004). 

O contraponto entre a teoria de distinção e a realidade da história da Indústria 
Automobilística é que todo esse processo intencional de escalonar os atributos entre as marcas 
dos carros para diferenciá-los conforme a classe econômica que os consomem, deveria ser, 
segundo Bourdieu (2007), inconsciente (GARTMAN, 2004). 
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2.3 A Cultura do Automóvel 
No início da década de 1960 as fabricantes de veículos nos EUA passaram a se 

preocupar com novas regulamentações estipuladas pelo Governo com relação ao impacto do 
automóvel no meio ambiente e a questão de segurança para o consumidor. O que exigiu que os 
novos automóveis produzidos já deveriam atender aos novos critérios (GARTMAN, 2004). 

Buscando atender às novas exigências e ao mesmo tempo reduzir a perda de 
mercado para as fabricantes estrangeiras. O modelo Fordista de produção foi readaptado para 
melhorar a diferenciação dos carros (GARTMAN, 2004). 

Entre as décadas de 1960 e 1970 aumentou em 50% a oferta de modelos de 
automóveis oferecidos. Naquele momento a criação de novos tipos de automóveis era feita de 
acordo com as características dos nichos de mercado, como sexo, idade e status familiar. Assim, 
surgiram os automóveis compactos, intermediários, muscle cars, entre outros que foram 
idealizados a partir de subculturas pré-existentes refletidos na escolha do carro (GARTMAN, 
2004). 

As diferenças e hierarquias em relação ao mercado de massa se transformou na larga 
distinção entre os nichos. As distinções em relação à estética não aconteceram mais 
entre os produtos mais caros e mais baratos, mas por meio das subculturas da periferia 
para o mercado dominante (GARTMAN, 2004, p.186). 

Durante a década de 1970 houve uma reestruturação na Indústria Automobilística 
seguida por uma estagnação do mercado devido a uma crise energética que enfraqueceu a 
economia e, consequentemente, diminuiu o poder de compra do consumidor. O crescimento 
recomeçou na década de 1980 permitindo a rápida recuperação econômica da burguesia e da 
classe trabalhadora que devido aos antigos amantes de carros trouxeram demanda novamente 
para esse mercado. Porém, essa nova geração de consumidores possuíam um estilo de vida 
diferente em relação à anterior e procuravam um automóvel que servisse de símbolo de sua 
individualidade e os diferenciassem de outras gerações (GARTMAN, 2004). 

Ao atender a nova demanda, a flexibilidade passou a integrar as linhas de produção 
das montadoras e, assim, surgiram diversos tipos de automóveis com diferentes tipos de 
combustíveis. As fabricantes haviam compreendido os interesses específicos de seus 
consumidores em relação ao lazer e/ou identidade (GARTMAN, 2004). 

Esses modelos de automóveis de acordo com estilo de vida não eram classificados 
como um melhor ou pior que o outro, apenas diferente, num mercado fragmentado e 
tolerante e não mais hierarquizado. Nesse momento as fabricantes deixaram de vender 



18  

automóveis e passaram a vender suas marcas, sua identidade, significados ou imagem 
de vida (GARTMAN, 2004, p. 187). 

A relevância que o automóvel ganhou no ambiente cultural desde sua invenção fez 
com que Miller (2001) descrevesse-o como se fosse um ser humano. E para que isso faça 
sentido, é necessário projetar no automóvel características como divisão de classes, racismo e 
violência, pois são evidências da nossa humanidade.  

A realidade perante a relevância do automóvel levou o ser humano a legitimar como 
parte de seu ambiente natural aquilo que foi criado para receber e viabilizar a utilização desse 
automóvel e outros meios de transporte, como as estradas por exemplo, embora as estradas já 
existirem muito antes do automóvel aparecer. Segundo Miller (2001, p. 2), isso aconteceu pois 
trata-se de uma projeção das “relações altamente pessoais e íntimas que os indivíduos têm 
encontrado por meio da sua posse e uso”. 

Boa parte dos motoristas comuns manifestam contradições moderadas sobre os 
automóveis, pois eles reconhecem as vantagens de sua posse, embora saibam também, os 
argumentos dos discursos contra sua utilização. O resultado disso é o confronto existente entre 
o conhecimento das consequências dos perigos e destruição do automóvel não como um 
discurso abstrato, mas como contradição de suas próprias vidas.  

 A literatura que aponta o automóvel como um símbolo para a modernidade tende 
a assumir que o uso do carro atualmente está associado a um aumento da sensação de 
mobilidade e velocidade. Por exemplo, aprendemos que "a sensação subjetiva de mobilidade é 
invariavelmente descrita em termos de prazer, excitação, superioridade e sentimentos 
semelhantes positivos” (MILLER, 2001, p. 10). 

A cultura de favorecimento em relação ao automóvel se desenvolveu de tal maneira 
que o motorista não precisa lidar com o custo “real” de dirigir. Isso significa que quando o 
indivíduo dirige, não se importa e/ou não percebe os impactos reais do automóvel no meio em 
que ele está inserido. Miller (2001) afirma que existe uma ruptura entre a visão dos críticos 
sobre os prazeres privados e a depravação do que é público proporcionado pelo automóvel. 
Ruptura também retratada na literatura sobre transporte e estilo e design, na qual a primeira 
basicamente foca nas consequências do automóvel no planejamento de infraestrutura dos 
sistemas de transporte e na segunda o foco é na objetificação do automóvel e não nas 
consequências de seu uso. 
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Desde o início de sua criação o automóvel ficou à mercê da harmonia entre o Estado 
e as pessoas mais influentes da sociedade civil. Ao conquistar seu espaço nas diferentes 
culturas, o automóvel passou a ser considerado um direito ao invés de uma responsabilidade de 
“cada indivíduo para atingir metas e objetivos eficazmente por meio de um espaço projetado 
especificamente para esta finalidade” (RAJAN, 1996 apud MILLER, 2001, p.15). 

O que se reforça na literatura, é que o automóvel não possui apenas uma relação 
com o seu dono, então é necessário permitir que a criatividade apareça para que seja possível 
acompanhar tudo o que o automóvel pode envolver como, por exemplo, os padrões de lazer. 
Foi a cultura sobre os valores normativos da prática individual que iniciou a tentativa de 
compreender o automóvel e a necessidade de descobrir um novo jeito de o conectar com seus 
maiores efeitos associados (MILLER, 2001). 

A Cultura de carros implica no primeiro reconhecimento da humanidade da máquina 
que se tornou parte integrante da vida cultural para muitas pessoas, que mais inclui ao 
invés de excluir todas essas contradições que tentam entender o carro, 
inevitavelmente, como parte desse esforço maior para entender a nossa humanidade 
(MILLER, 2001, p. 30). 

A relação intensa entre os corpos de pessoas e seus automóveis é para Miller (2001) 
a primeira evidência que faz com que seja necessário reconhecer a humanidade do carro, na 
maioria das vezes explicitadas pelos indivíduos que mais o apreciam e se dedicam a cuidar cada 
vez mais deles. 

O conflito de valores em relação ao automóvel, existente entre divisões étnicas, 
também pode ocorrer na forma de estereótipos de gêneros e de classes em desenvolvimento. 
Quando se descobre o significado de um automóvel é que se entende sua cultura normativa e 
como são criados os estereótipos sociais (MILLER, 2001). 

2.3.1 Estereótipos de Gênero 
Segundo Bruce e Yearley (2006, p.121) “o termo estereótipo de gênero implica em 

fazer generalizações injustificáveis a partir das diferenças de sexo e atribuir a elas muita 
importância”. 

Desde o início da era automotiva, as diferenças qualitativas dos automóveis 
simbolizavam e legitimavam não apenas a desigualdade entre as classes econômicas, mas 
também entre gêneros. De forma geral, os automóveis eram definidos como “coisa de homem” 
pois é um objeto utilitário e mecânico que possibilita o descolamento entre lugares públicos. 
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As mulheres deveriam ficar em casa e se preocupar com beleza e consumo. Consequentemente, 
era cultural o veículo pertencer ao homem e ser guiado apenas por ele (GARTMAN, 2004). 

Quando a mulher passou a ter acesso ao automóvel os modelos eram elétricos, pois 
os considerados convencionais possuíam um cheiro forte de combustível, eram mais rápidos, 
barulhentos e difíceis de dirigir e manter. O carro elétrico tinha apenas uma desvantagem: 
bateria não permitia percorrer caminhos longos. Porém para época isso não era um problema, 
pois as mulheres não deveriam se distanciar muito de suas casas (GARTMAN, 2004). 

Conforme aumentou a demanda feminina por automóveis, a indústria aproveitou 
para apresentar carros movidos a gás, e isso fez com que os modelos elétricos tivessem sua 
produção encerrada. A partir disso as diferenças dos automóveis para homens e para mulheres 
passou a ser o modelo. Os carros maiores, luxuosos, mais confortáveis e caros com estética 
elaborada, eram feitos para mulheres. Já os carros pequenos, feitos pela produção em massa, 
por isso mais baratos, os quais suas características eram a eficiência e utilidade, tinham os 
homens como seus consumidores (GARTMAN, 2004). 

Para Bourdieu (2007) a diferença de gêneros é uma distinção natural de classes. 
Desde o início da história do automóvel existia a classificação cultural de carros para homens 
e para mulheres. Durante a década de 1920 a distinção entre os carros de luxo e os produzidos 
em massa serviam para legitimar a desigualdade entre classes sociais e entre os gêneros 
(GARTMAN, 2004). 

A distinção existente entre modelos para homens e mulheres passou a ficar 
comprometida, pois a preferência por automóveis mais bonitos começou a fazer parte do 
universo masculino. Para justificar suas escolhas os homens apontavam suas esposas como 
tomadoras da decisão final na hora na compra (GARTMAN, 2004). 

2.3.2 Ostentação 
Durante a Idade Média – entre os séculos V e XV – começou a formação das cortes 

europeias. Esse grupo social é considerado o berço da cultura do consumo devido ao estilo de 
vida que os integrantes da nobreza e da corte possuíam, que posteriormente passou a ser copiado 
pelos indivíduos que pertenciam às outras classes sociais consideradas mais baixas na época 
(TASCHNER, 1996).  
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O consumo aqui abordado é aquele que ultrapassa a questão da necessidade, ou 
seja, a compra de produtos essenciais para a sobrevivência. Veblen (2007) nomeou esse tipo de 
consumo de conspícuo devido a característica da classe não trabalhadora (a nobreza) em 
comprar objetos apenas com o intuito de exibir para os outros. Em outras palavras: para 
ostentar. Embora ostentação não seja objeto de estudo direto dessa pesquisa, é necessário 
apresenta-lo brevemente por ser um atributo importante quando o assunto é automóvel.  

Os gastos da nobreza europeia vinham da competição existente entre os nobres para 
obter favores reais, tanto para se manter na nobreza ao bajular o rei, que decidia quem 
permaneceria nessa classe social assim como seu status perante as outras famílias, quanto para 
que os gastos fossem viabilizados pelo próprio rei. “A estrutura de despesa dos nobres da corte 
seguia uma lógica cujo eixo era a representação social, o parecer. Gastava-se em função de sua 
posição social” (TACHNER, 1996, p. 35). Os nobres disputavam entre si o ato do consumo 
para ostentar. 

Mais tarde, no caso da burguesia, esse tipo de consumo existiu, porém não de forma 
exagerada, ao se comparar com a nobreza. Os burgueses não tinham a pressão social em relação 
às despesas de prestígio e representação. 

O luxo exacerbado das cortes não tinha a intenção de trazer conforto, mas esclarecer 
a autoridade política do Rei. Posteriormente, esse estilo de vida foi readaptado pelas outras 
classes sociais sem que houvesse a preocupação com política. 

Durante o reinado da família elizabethana no século XVI, o consumo foi além da 
ostentação. A mudança ocorreu com base no padrão da “pátina” – objetos com brilho acetinado 
adquiridos devido ao manuseio e ao longo prazo de uso – no qual o fashion ganhou atenção. “O 
princípio da moda é o culto da novidade, da mudança e da renovação e não necessariamente do 
luxo” (TACHNER, 1996, p. 38). 
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3. A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 
O primeiro sinal de inovação para o surgimento do automóvel foi em 1770 quando 

Nicholas Cugnot fez seu primeiro experimento com motor a vapor. Mais de 100 anos depois, o 
alemão Karl Benz desenvolveu a patente do motor alimentado por petróleo e com três rodas. 
Georgano (2002), afirma que a falta de conhecimento tecnológico foi o principal motivo para a 
distância temporal entre o primeiro episódio de 1770 e o de Benz. 

Apenas em 1880 os automóveis passaram a ser constituídos por “três produtos 
industriais: a carruagem, a bicicleta e o motor estacionário” (GEORGANO, 2002, p. 7). Durante 
o século XIX com o início da industrialização, a demanda pelo transporte cresceu levando a 
uma crise na disponibilidade de alimentos disponíveis para os humanos e para os animais 
utilizados para o transporte (AMATUCCI, 2015). A partir do fim da década de 1880 foi iniciada 
a produção do motor estacionário movido a vapor.  

Em 1860 o francês Jean-Joseph Lenoir criou a patente de um motor com layout 
similar ao motor único (um pistão) movido a vapor. Entretanto, este era movido à explosão de 
gasolina induzida por uma faísca. O modelo desenvolvido por Lenoir foi comprado pelo 
fundador da Gautier que projetou a fábrica para produzir motores de vários tamanhos que 
serviam tanto para conduzir máquinas quanto para gerar eletricidade. No ano de 1863 Lenoir 
colocou o modelo do motor menor numa carruagem de três rodas. A potência do motor era 1.5 
cavalos e demorava mais que uma pessoa a pé para completar um trajeto de 11km. Por esse 
motivo, Lenoir desistiu do projeto e passou sua atenção para os barcos. Em 1873 foi 
desenvolvido, pela Otto and Langen, na Alemanha, o motor de quatro tempos que funciona com 
o mesmo ciclo de operações até os dias de hoje (GEORGANO, 2002).  

Em 1883 a empresa de motores Daimler adquiriu a patente de um motor de alta 
velocidade movido a gasolina de quatro tempos e em 1885 utilizou esse motor numa bicicleta, 
pois tinha a intenção de que o veículo fosse leve. O projeto seguinte da Daimler foi colocar o 
motor numa carruagem de quatro rodas. Durante o mesmo período, outro engenheiro alemão, 
Karl Benz, também construiu diversos modelos mais avançados se comparados com os de 
Daimler (GEORGANO, 2002). 

O automóvel passou a ganhar forma em 1885. Benz desenvolveu uma nova 
estrutura tubular e mais leve e semelhante com a bicicleta que levava uma roda na frente e duas 
atrás, apresentado na Figura 3, a qual é possível notar alguns elementos existentes no automóvel 
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da época, como a transmissão por corrente, as rodas com aros finos como os das bicicletas e o 
assento luxuoso para duas pessoas herdado das carruagens. Os modelos com quatro rodas já 
existiam, porém, os designers da época não gostavam de usar, pois o formato exigia uma 
estrutura pesada (GEORGANO, 2002).  

 
Figura 3 - 1º veículo da Benz, 1885 
Fonte: GEORGANO, 2002. 

No dia quatro de junho de 1886 o modelo de Benz apareceu pela primeira vez num 
veículo de comunicação. Georgano (2002), entretanto, enfatiza que a população não deu 
importância para o anúncio pois não viam como um automóvel poderia ser útil. Já em Paris 
aconteceu diferente. Em 1887 quando o carro foi exposto, despertou a atenção de Emile Roger 
que ao conhecer melhor o automóvel e suas características passou a ser o único a ter a concessão 
dos carros, obtendo em seguida a permissão para montá-los em Paris também. Roger cedeu o 
motor da Daimler para uso comercial (GEORGANO, 2002). 

Os direitos para realizar a manufatura dos motores na França foram conseguidos 
por um belga, Edeouard Sarazin, que junto com seu sócio Emile Levassor reestruturou a 
engenharia do motor criando a firma Panhard et Levassor que criou o design com os bancos 
dianteiros e traseiros unidos pelos encostos. O modelo ficou completo em 1890 e passou por 
várias alterações durante o ano e pela primeira vez o motor foi montado na parte da frente do 
chassi, assim como o novo tipo de transmissão e a colocação de dois tipos de freios, nos pés e 
de mão. No ano de 1891 Panhard et Levassor iniciaram a produção para a venda dos automóveis 
(GEORGANO, 2002). 
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Existiam várias empresas oferecendo carros em 1895 e apenas uma indústria de 
motores a gasolina, ainda assim, as unidades vendidas eram nada comparadas com a indústria 
de bicicletas ou carruagens. Vinte modelos de três rodas foram vendidos no período (1890-
1891) até que fosse apresentado um que possuía quatro rodas, nomeado Viktoria (nome de um 
modelo de carruagem) em 1892. Seguido pelo modelo Velo, que foi considerado o grande 
sucesso da época, pois era mais leve e barato que o Viktoria. Com esse modelo, as vendas foram 
boas por vários anos pois o Velo era fácil de manusear e de manter, passando de 69 unidades 
vendidas em 1887 para 572 unidades em 1900 elevando as vendas da Benz muito acima das 
outras montadoras (GEORGANO, 2002). 

Durante o mesmo período, no outro continente, a América, foram desenvolvidos 
motores à gasolina e automóveis vendidos a partir de 1896. A maioria dos modelos americanos 
possuíam rodas de madeira com os raios largos (GEORGANO, 2002). Ao contrário do que 
muitos acreditam, Henry Ford não foi responsável pela invenção do automóvel, mas pela sua 
popularização. Ele aprendeu a fabricar carros trabalhando na fábrica de carros elétricos de 
Thomas Edison, do qual tornou-se grande amigo (GIUCCI, 2004). 

3.1 A Ford 
Henry Ford fundou a empresa Ford Motor Company em junho de 1903, em Detroit, 

sua terceira companhia após duas falências. O Modelo A foi o primeiro automóvel a ser 
fabricado, seguido pelos Modelos C, F, K e N até o ano de 1908 quando o Modelo T foi 
apresentado em Paris, na França onde foi estabelecida a primeira filial da empresa fora da 
América (FORD, 2015). O Modelo T revolucionou a maneira como os automóveis eram feitos, 
a produção eficiente e com baixo custo permitiu que mais pessoas tivessem acesso a se 
transportar entre os lugares de forma particular e com mais facilidade (GIUCCI, 2004). 

O sucesso da Ford foi devido aos desejos de mobilidade dos norte-americanos. 
Assim, em 1908 o Modelo T (Figura 4) foi apresentado com o discurso de que todos poderiam 
ter um automóvel. No primeiro dia do ano em 1910 foi inaugurada a imensa fábrica de Highland 
Park em Detroit. “Com a linha de montagem, instalada em 1913, era criada a moderna Indústria 
do Automóvel” (GIUCCI, 2004, p. 173).  
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Figura 4 - Modelo T 1908 
Fonte: FORD, 2015 

A popularidade do Modelo T elevou para 10.000 a quantidade de automóveis em 
circulação no ano seguinte. Ao término de sua produção em 1927, mais de 15 milhões de 
unidades haviam sido comercializadas em todo o mundo. “Tinha quatro cilindros, transmissão 
semiautomática, suspensão flexível, um magneto elétrico e era o carro mais moderno e sólido 
de sua época” (GIUCCI, 2004, p. 173). O sistema de produção aplicado por Henry Ford em 
suas linhas de montagem recebeu o nome de fordismo, que hoje significa “uma produção de 
bens baratos usando o método da linha de montagem” (GIUCCI, 2004, p. 173). 

3.2 A GM 
Em 1908 aconteceram dois fatos importantes para a evolução da Indústria 

Automobilística. Foi o início na Companhia General Motors fundada por Willian C. Durant e 
o Lançamento do Ford Modelo T.  

Alfred Sloan foi o principal executivo da General Motors entre 1926 e 1946, sendo 
um dos responsáveis pelo fim da produção do Modelo T da Ford, pois sua filosofia de gestão 
consistia que existisse um tipo de carro para cada bolso e finalidade de uso. Além disso, Sloan 
lançou quatro mudanças importantes que fizeram a diferença no mercado: a venda a prazo, 
aceitar carro usado como parte do pagamento, carroceria fechada e o modelo do ano. Henry 
Ford, no entanto, demorou para aceitar e aderir tais mudanças e isso se refletiu em suas vendas 
(GIUCCI, 2004).  
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Entre 1910 e 1929 se juntaram à GM mais de vinte empresas do setor como a 
Oldsmobile, Cadillac, Pontiac e Opell. Devido ao crescimento inesperado da procura por 
automóveis na década de 1920, a GM passou a definir o ritmo de produção, design e inovação 
de marketing para as outras empresas seguirem. Também foi a responsável por tornar o 
automóvel mais do que apenas um meio de transporte. O modelo Cadillac La Salle de 1927 
apresentado na Figura 5 tinha curvas e marcou o início do design automotivo (GM, 2015). 

 
Figura 5 - Cadillac La Salle 
Fonte: BOLDRIDE, 2015 

Com a queda da bolsa de Nova York em 1929, a GM enfrentou durante a década 
de 1930 um período marcado por incertezas. Somado ao que estava acontecendo nos EUA as 
mudanças políticas na Europa também contribuíram para a desaceleração do mercado 
automobilístico até o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, quando os consumidores 
voltaram a demonstrar otimismo após tantos anos (GM, 2015).  

Foi nas décadas de 1960 e 1970 que apareceram os primeiros sinais de preocupação 
com o meio ambiente conforme os preços e a concorrência aumentavam. Aconteceu o maior 
programa de reengenharia já realizada na indústria automobilística, dando início a uma era de 
veículos mais eficientes, aerodinâmicos e leves (GIUCCI, 2004). 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e o Japão começaram a 
se reerguer e exportar carros mais eficientes e leves para os EUA. Em 1974 a GM inovou para 
reduzir a emissão de poluentes ao colocar um conversor catalítico nos veículos que é utilizado 
até hoje por toda a Indústria Automobilística. A GM se apressou em fazer modelos de carros 
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menores para competir, porém devido ao sucesso dos carros grandes da companhia não 
conseguiram fazer essa rápida mudança e suas vendas começaram a diminuir (GIUCCI, 2004). 

Entre 1980 e 1990, a GM passou por uma reestruturação global em seu modelo de 
gestão. Uma dessas mudanças foi a joint venture formada com a Toyota, na qual aprendeu uma 
maneira nova de fazer negócios e modelos pequenos de carros. Dessa maneira, a empresa se 
beneficiou de um boom no mercado automotivo pela adoção de SUV’s como carros para o 
transporte das famílias (GIUCCI, 2004). 

3.3 A VW 
A história da VW começou quando Adolf Hitler tomou o poder na Alemanha em 

1934 e imaginou a criação de um automóvel inspirado no Ford Modelo T, que fosse resistente 
e barato. Assim, o líder nazista exigiu a criação de um veículo que atendesse essas 
características e que isso acontecesse como prioridade do Governo. Ferdinand Porsche foi o 
engenheiro responsável por desenvolver o projeto, pois já possuía projetos de veículos 
semelhantes ao desejado por Hitler, mas que não haviam dado certo. Hitler concedeu uma 
parceria do Governo alemão para que o projeto saísse do papel (KATAOKA; TAVARES, 
2006).  

Em junho de 1934 aconteceu um acordo entre a Associação Alemã de fabricantes 
de Automóveis e Porsche, sendo definido o prazo de dez meses para a entrega do primeiro 
protótipo. Porém os três primeiros protótipos só foram entregues em outubro de 1936, batizado 
inicialmente de Volksauto-série VW-3. No ano seguinte mais 30 protótipos foram testados, 
então em maio de 1937 foi criada com o nome de Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen 
Volkswagens GmbH (Companhia para a Preparação dos Carros do Povo Alemão) a fábrica na 
cidade de Fallersleben com a intenção de superar os fabricantes de Detroit (KATAOKA; 
TAVARES, 2006).  

O automóvel recebeu o nome de KDF wagen – Kraft Durch Freud (força através da 
alegria em alemão) apresentado na Figura 6. O nome tinha objetivo político, no entanto Porche 
não aprovou, pois imaginava que teria pouca receptividade entre os consumidores que não eram 
nazistas fanáticos. Durante o Salão do Automóvel de Berlim em 1938, a Opel – empresa alemã 
comandada pela GM desde 1929– apresentou ao Hitler o que chamaram de Volkswagen (carro 
do povo em alemão), e o líder nazista afirmou que o KDF wagen era o único carro do povo. No 



28  

entanto, no mesmo ano Volkswagen passou a ser o nome da empresa (KATAOKA; TAVARES, 
2006). 

 
Figura 6 - KDF Wagen 1938 
Fonte: VW, 2015 

Quando a Alemanha foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, a fábrica estava 
destruída e teve suas instalações ocupadas pelos ingleses que retomaram a produção do KDF e 
mudaram o nome da cidade para Wolfsburg. A empresa quase faliu duas vezes até que em 1950 
a produção do KDF foi responsável por estabelecer a marca VW no mercado europeu 
(KATAOKA; TAVARES, 2006). O Plano Marshall foi o responsável por manter a Alemanha, 
entre outros países da Europa no capitalismo. Atualmente a marca VW está presente em 153 
países e possui 119 fábricas (VW, 2015). 

3.4 A Toyota 
Sakichi Toyoda trabalhava com tecelagem em 1892 e criou o primeiro tear 

automático do Japão. Sakichi teve seu primeiro contato com o automóvel em uma de suas 
viagens para os EUA, mas continuou com seu trabalho focado na fábrica de tecelagem da 
família. Anos depois, seu filho Kiichiro Toyoda que também trabalhava com tecelagem, 
realizava vendas internacionais de teares e em 1930 ao realizar uma viagem de negócios para 
Europa e EUA, passou a idealizar a mudança no ramo de atividade da família de tecelagem para 
automóveis. Ao retornar para o Japão, relatou para o pai Sakichi tudo que teve contato sobre os 
automóveis durante a viagem. Sakichi então fala para o filho investir o dinheiro, ganho na venda 
de uma patente, em pesquisa automotiva. Kiichiro aprendeu o mais rápido que pode “as bases 
da fabricação de automóveis da GM e da Ford” (OHNO, 1997). 
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Para isso Kiichiro encomendou na Ford e na GM modelos prontos dos carros e os 
desmontou estudando peça por peça até encontrar uma maneira de produzi-las de maneira que 
atendessem o mercado japonês, aprendeu os métodos de produção americana utilizados pelas 
duas montadoras e junto com Taiichi Ohno criaram o modelo just in time, base do Sistema 
Toyota de produção que aplica a absoluta eliminação do desperdício. Em 1933 foi criada a 
divisão de automóveis na fábrica de tecelagem. Até que em agosto de 1937 surgiu a primeira 
montadora japonesa Toyota Motor Company. Já no primeiro ano as vendas alcançaram 
aproximadamente 4 mil veículos e dez anos mais tarde a produção anual era de 100 mil veículos 
mesmo levando em consideração o fato do país estar no período pós-guerra. 

Em abril de 1960 foi lançado seu primeiro veículo para famílias, o Corona PT20 
apresentado na Figura 7. Os anos seguintes foram marcados pela expansão do parque fabril da 
empresa no Japão, até que em 1966 foi iniciada a exportação do Corona para o mercado dos 
EUA, passando de 4 mil unidades em 1966 para 26 mil em 1967. A primeira fábrica fora do 
Japão foi no Brasil em 1958, desde então está presente em 170 países e possui fábricas em 27 
deles, produzindo ao longo destes anos mais 100 modelos diferentes de automóveis. 

 
Figura 7 - Corona PT20 1960 
Fonte: Toyota, 2015. 

3.5 A Indústria Automotiva no Brasil 
Segundo Giucci (2004), os primeiros automóveis no Brasil vieram da Europa e 

entraram por Recife em 1903. Um Renault de dois lugares. Logo no início do século XX surgem 
as primeiras transportadoras e taxistas. Também é formado o clube do automóvel, com um dos 
objetivos de conseguir subsídios do Governo para aumentar a entrada de automóveis no Brasil.  
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Com o início da Primeira Guerra Mundial ficou praticamente impossível importar 
os automóveis da Europa, e assim, as relações com a América do Norte se intensificaram. Os 
carros vindos dos Estados Unidos eram mais baratos, resistentes e simples. Henry Ford 
percebeu a oportunidade e trouxe a montadora para São Paulo em 1921, popularizando o 
Modelo T. Seguida pela GM que abriu sua unidade fabril em São Caetano do Sul. Ao mesmo 
tempo a importação também aumentava e até 1929 haviam sido importados aproximadamente 
54 mil veículos (GIUCCI, 2004).  

Em 1925 a GM iniciou suas atividades no Brasil no bairro do Ipiranga em São 
Paulo, dois anos mais tarde começou a construção da fábrica de São Caetano do Sul que foi 
inaugurada em 1930. Depois de fabricar apenas motores e caminhões, a empresa lançou em 
1968 o primeiro veículo de passeio, o Opala. Em 1973 o Chevette duas portas, seguido pelo 
Comodoro e Caravan nos anos seguintes. Desde então mais 50 modelos diferentes de 
automóveis já saíram das unidades fabris do Brasil até os dias de hoje (GM, 2015). 

A VW entrou no Brasil em 1953 também no bairro do Ipiranga, com apenas 12 
funcionários responsáveis pela montagem das peças do Fusca e da Kombi vindas da Alemanha. 
Seis anos depois foi inaugurada a fábrica de São Bernardo do Campo, e as vendas do Fusca 
alcançaram o primeiro milhão de unidades. No ano de 1974 foi lançado o modelo Passat que 
possuía mecânica e tecnologia diferentes dos outros dois modelos comercializados no país. 
Durante os anos de 1987 a 1994 a VW e a Ford criaram juntas a Autolatina – um acordo para a 
produção compartilhada de seis modelos automotivos. A VW possui quatro fábricas no país e 
uma delas, a de São Carlos, é exclusiva para produção de 67 modelos diferentes de motores 
(FENIANOS, 2009; VW, 2015). 

A primeira vez que a Toyota iniciou suas atividades no Brasil foi em 1958, onze 
meses antes de inaugurar uma unidade montadora no bairro do Ipiranga em São Paulo. Quatro 
anos depois a empresa abriu uma fábrica nova em São Bernardo do Campo para fazer o modelo 
Bandeirante, que possuía carroceria jipe ou caminhonete, ambos movidos a diesel. Em 1998 
mais uma unidade fabril entrou em operação na cidade de Indaiatuba interior de São Paulo, 
voltada unicamente até os dias atuais para a produção do modelo Corolla, automóvel 
responsável pelo crescimento e reconhecimento da marca Toyota no Brasil. Atualmente a 
empresa possui quatro fábricas no país e produz seis modelos: Corolla, Hillux Picape e SUV 
(SW4) e Ethios sedan e hatch (TOYOTA, 2015). 
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O plano de metas criado por Juscelino Kubitschek (JK) ao assumir a presidência da 
república em 1956 investiu no desenvolvimento da Indústria Automobilística. A razão para esse 
investimento é o fato dessa indústria impulsionar outras como a de Aço, a de Pneus, a de 
Autopeças, etc. dessa forma, criando empregos e elevando o desenvolvimento econômico do 
Brasil. Quando JK assumiu em 1956 a meta de produção de veículos era chegar a 100 mil 
unidades até 1960 com 95% da produção feita no país. Em 1961, a quantidade produzida chegou 
a 145 mil unidades. No período em que JK foi presidente, 1956 a 1961, a Indústria Automotiva 
obteve crescimento de 600% (FAILLACE; REGO, 2013). 
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4. SUSTENTABILIDADE E PREOCUPAÇÃO COM O MEIO 
AMBIENTE 

O modelo de desenvolvimento utilizado pela sociedade possui alta dependência do 
aumento do consumo. Consequentemente, para que esse modelo dê certo são necessários meios 
de produção em larga escala que acabam por gerar mais resíduos devido ao consumo. Segundo 
Dias (2008), os impactos ambientais causados pelo consumo exacerbado ameaçam o futuro da 
humanidade, pois os recursos são finitos e estão cada vez mais escassos.  

Os primeiros sinais de atenção para com os problemas ambientais apareceram na 
segunda metade do século XX, quando debates mundiais ocorreram sobre questões que 
ameaçam a vida na Terra como a limitação dos recursos naturais, o desmatamento de florestas 
e a crise energética (DIAS, 2008). 

Durante a década de 1960, após o lançamento do livro A Primavera Silenciosa – 
que fala sobre os agrotóxicos e suas consequências para a natureza – que a preocupação com o 
meio ambiente ficou conhecida. Com o desenvolver desse assunto, aconteceu em 1972 a 
primeira Conferência Mundial Sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo. Comandada pela ONU 
com o objetivo de estabelecer metas, para os Estados-membro, que visavam a diminuição dos 
impactos no meio ambiente causados pela industrialização (DIAS, 2008). Segundo a Fundação 
Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS, 2012), essa conferência foi a 
responsável pela divulgação do termo “desenvolvimento sustentável”, ou seja, quando 
cidadãos, governos e empresas devem em conjunto decidir e se esforçar em prol da preservação 
do meio ambiente.  

Desenvolvimento sustentável [...] incorpora em definitivo as limitações impostas pela 
natureza ao desenvolvimento econômico, buscando-se em todas as suas vertentes a 
preservação dos recursos atuais para o usufruto também das gerações futuras [...] é o 
equilíbrio dinâmico de três componentes: o ambiental, o social e o econômico (DIAS, 
2008, p. 11). 

Após essa conferência de 1972, iniciaram-se movimentos ambientalistas com o 
surgimento de Organizações Não Governamentais (ONGs) empenhadas na proteção do meio 
ambiente. Dessa forma o tema se tornou cada vez mais discutido nas principais mídias da época 
e, a preocupação com o meio ambiente passou a integrar diversos segmentos da sociedade, 
denúncias sobre a degradação foram endossadas por cientistas e, aos poucos, mudanças 
comportamentais da população se fortaleceram em relação ao meio ambiente. Ainda na década 
de 1970, as empresas foram aderindo às questões ambientais em seus meios de produção. 



33  

Muitas vezes devido às exigências do Governo, da sociedade ou por entender, já naquela época, 
que o discurso sustentável era bem visto pelos clientes (DIAS, 2008). 

Em 1987 foi lançada a primeira edição do relatório da Comissão Mundial de Meio 
Ambiente, chamado de O Nosso Futuro Comum – que aborda o desenvolvimento sustentável 
para atender as necessidades da geração atual sem comprometer as das gerações futuras. Cinco 
anos depois, ocorreu a Conferência Mundial para o Desenvolvimento e o Meio Ambiente, em 
1992 no Rio de Janeiro. Conhecida por Rio-92, debateu o desenvolvimento sustentável como 
solução para o crescimento econômico (DIAS, 2008).  

Mais recentemente aconteceu no ano 2000 em Nova York a Declaração do Milênio, 
um acordo entre 191 países para se compromissar, entre outros tópicos, com a preservação do 
meio ambiente e o estabelecimento de parcerias mundiais para o desenvolvimento sustentável 
(PNUD, 2014). 

4.1 Sustentabilidade no Brasil 
A partir da Rio-92 o tema sustentabilidade tornou-se mais conhecido no Brasil 

devido ao encontro ter acontecido no país. Antes disso, a Constituição Federal de 1988 já 
abordava o tema, colocando como um direito fundamental do ser humano (DIAS, 2008): 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações 
(BRASIL, CONSTITUIÇÃO (1988) Art. 225). 

A relação entre cidadania e meio ambiente passou a ser direta, envolvendo dessa 
forma, a população nas questões ambientais e aumentando a presença de organizações 
ambientalistas locais e globais, como a S.O.S. Mata Atlântica e o Greenpeace, respectivamente 
(DIAS, 2008). 

Essas organizações buscam influenciar os comportamentos das pessoas com 
princípios ecológicos e pressionam empresas e Governo na adoção de medidas de proteção ao 
meio ambiente. A divulgação constante sobre esse tema contribui, aos poucos, para a formação 
de uma sociedade consciente (DIAS, 2008, p. 13). 

4.2 Sustentabilidade no Mundo Corporativo 
A década de 1990 foi marcada pelo debate no mundo corporativo sobre o quanto 

valia a pena, financeiramente, para uma empresa ser sustentável. Enquanto que a questão real 
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deveria ser: quando estar pronta para atender os requisitos para ser sustentável? (ORSATO, 
2006). 

Lucros gerados a partir de investimento em tecnologia sustentável não precisam, 
necessariamente, fazer sentido para a empresa em todos os cenários em que ela atua. Nesse 
caso, encontrar um cenário em que seja benéfico investir se relaciona com a vantagem 
competitiva que a empresa pode obter. Porém não é tão simples assim, como afirma Orsato 
(2006, p. 128): “Enquanto a maioria das empresas esperam se tornar “melhores cidadãos” em 
cada indústria, apenas poucas serão capazes de transformar os investimentos no meio ambiente 
em fontes de vantagem competitiva”. 

Os investimentos no meio ambiente podem ser classificados de acordo com o 
potencial de se tornarem fontes de vantagem competitiva. A partir dessas classificações é 
possível verificar situações específicas em que as estratégias corporativas em relação ao meio 
ambiente podem melhorar a competitividade da empresa (ORSATO, 2006, p. 130). Essas 
situações dependem do setor em que a empresa atua, como ela se posiciona nesse setor, quem 
são seus consumidores, etc (ORSATO, 2002). 

Os quatro tipos de estratégias em relação ao investimento no meio ambiente, que 
podem ser utilizadas pelas empresas, estão representadas nos quadrantes da Figura 8. Esse 
modelo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa que ocorreu entre os anos 1996 e 2001 na 
Indústria Automobilística europeia (ORSATO, 2002, 2006). 

As mudanças que acontecem na Indústria Automobilística fazem com que, 
regularmente, surjam exigências e, impulsionem eco-inovações nos processos industriais e nos 
produtos (ORSATO, 2002). 
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Figura 8 - Tipos Genéricos de Estratégia Ambiental Corporativa 
Fonte: ORSATO, 2006. 

Estratégia 1: o volume de produção está diretamente ligado aos custos de manufatura e no 
preço final dos produtos, quanto mais se produz menor são os custos. As empresas necessitam 
de capacidade para transformar os custos em lucro ao identificar oportunidades que possam ser 
conciliadas com inovação, dessa forma, adquirem maior eficiência em seu sistema 
organizacional (ORSATO, 2002, 2006).  

Esse tipo de estratégia é a que mais gera vantagem competitiva. “O uso de 
pressupostos ecológicos no desenho dos sistemas de produção tem a capacidade de desvendar 
não somente incríveis ganhos de produtividade, mas até mesmo gerar oportunidades de negócio 
a partir do que antes era considerado “lixo” ou perdas” (ORSATO, 2002, p. 10). 
Estratégia 2: a empresa que conseguir inserir práticas ambientais em seus processos pode obter 
ganhos diretos ou indiretos antes da concorrência (ORSATO, 2002). 

Nos países da Europa, nos EUA e no Japão a Ford, GM e Toyota estabeleceram que 
só aceitam fornecedores com Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) certificados de acordo com 
a ISO 14001. Dessa forma, “os fornecedores foram pressionados a cortar custos e comprometer-
se com melhoria contínua do desempenho ambiental dos processos de produção” (ORSATO, 
2002, p. 12). Então, se espera que o comprometimento das empresas ultrapasse às exigências 
legais. 
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Estratégia 3: na maioria dos países trata-se de um nicho de mercado. Focar as estratégias para 
conseguir vantagem competitiva de acordo com as premissas ambientais é difícil e poucas são 
as empresas capazes de fazê-lo (ORSATO, 2002, 2006). 

Para uma empresa gerar vantagens competitivas a partir de produtos e serviços 
orientados ecologicamente existem três pré-requisitos (ORSATO, 2002, p. 15): 

 Os consumidores precisam estar dispostos a pagar pelos custos da 
diferenciação ecológica; 

 Informações confiáveis sobre o desempenho ambiental do produto precisam 
estar disponíveis para o consumidor; 

 A diferenciação deve ser difícil de ser imitada pelos concorrentes. 
Estratégia 4:  as empresas precisam diminuir ao mesmo tempo os custos e os impactos 
ambientais ligados aos produtos e serviços (ORSATO, 2002). 

Quando as empresas são capazes de aplicar os esforços de produtividade de recursos 
na usabilidade do produto final elas podem explorar estratégias com base em baixos custos 
econômicos e impactos ambientais (ORSATO, 2002, p. 17). 

Os quadrantes que separam uma estratégia da outra são hipotéticos, pois nada 
impede de uma empresa utilizar mais de uma estratégia por vez, eles representam uma tipologia 
que torna mais fácil a compreensão e identificação de possibilidades para obter vantagens 
competitivas a partir de estratégias ligadas ao meio ambiente. Empresas inovadoras buscam a 
melhor maneira de reduzir o impacto ambiental, entretanto, se as questões ambientais são vistas 
como problemas, a ideia de “melhor cidadão” não é suficiente” (ORSATO, 2006, p. 139).  

4.3 Sustentabilidade na Indústria Automotiva 
Os impactos socioambientais que podem ser causados pela Indústria 

Automobilística ocorrem devido a importância econômica que essa indústria possui 
mundialmente. Para que a sustentabilidade tenha efeitos positivos na competitividade de uma 
empresa pertencente ao setor automotivo é necessário que aconteçam mudanças no modelo de 
negócios e nas estratégias dessa empresa (CARVALHO; HOURNEAUX, 2012). Calabrese 
(2012), afirma que esse modelo tradicional utilizado pela Indústria Automotiva precisa ser 
modificado para que a relação existente entre a empresa e o cliente final não acabe após a 
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compra ser finalizada. Segundo Vervaeke (2012), a Indústria Automotiva está experimentando 
novos modelos de negócio baseados em abordagens conceituais de inovação e mobilidade. Com 
incentivo do setor público, o setor privado é encorajado a desenvolver novas maneiras de 
transporte. 

Devido à maturidade do setor automotivo e sua tecnologia ser baseada 
principalmente por aço e combustíveis de combustão interna, seus custos fixos são altos e 
necessitam que a produção seja massificada para que seja diminuído o valor por unidade 
produzida. O grande desafio para as empresas que compõem esse setor está na redução do custo 
de fabricação por meio da escala e efeitos da experiência conforme o volume de mercado 
aumenta (CALABRESE, 2012, p. 18). 

O modelo focal de produção industrial levou a sociedade a consumir o automóvel. 
Segundo Vervaeke (2012), para que mudanças sejam feitas no modelo de negócio da Indústria 
Automobilística, deve-se primeiro redesenhar a maneira como o ser humano se desloca. Os 
moldes da mobilidade estão sujeitos ao relativismo cultural. Para a autora, medidas com 
combustíveis alternativos e carros híbridos são paliativas e não resolvem o problema principal 
no longo prazo. 

Existem várias maneiras de uma empresa aderir às ações sustentáveis. Essa adesão 
pode correr na área de operações – elaboração do parque fabril, cadeia de suprimentos, 
manufatura e logística reversa. Outras maneiras são pesquisa e inovação nas tecnologias 
utilizadas, reciclagem e reuso de materiais (CARVALHO; HOURNEAUX, 2012). Para 
Vervaeke (2012, p. 49) “o desafio do desenvolvimento sustentável no setor automotivo implica 
mudanças nas estratégias utilizadas na produção do carro, intervenções governamentais e 
comprometimento com os novos direcionamentos regulamentários”.  

Segundo Calabrese (2012), espera-se que os automóveis sejam substituídos por 
outras tecnologias que atendam necessidades específicas para cada tipo de transporte, por 
exemplo, veículos híbridos para transporte público com emissão zero. A inovação deve ser 
buscada além dos limites impostos pela tecnologia e pelo mercado (VERVAEKE, 2012). A 
questão central é fazer com que essa inovação seja aceita socialmente. Deixando a dependência 
das mudanças nos ambientes de negócio e político, e o crescente nível de concorrência de outros 
modelos de veículos elétricos (CALABRESE, 2012, p. 20). 
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Segundo pesquisa realizada com residentes na cidade São Paulo por Carvalho e 
Hournoux (2012, p. 793), “fatores como preço, design e conforto e espaço interno ainda 
representam características relevantes e sobrepostas às questões relacionadas ao meio 
ambiente”. O consumidor brasileiro não enxerga a presença da sustentabilidade no automóvel 
ou na sua fabricação como um fator diferenciador na decisão de compra. Calabrese (2012), 
também reforça que fatores ambientais não influenciam na escolha do carro, apenas a 
autonomia do veículo com determinado tipo de motor. “A parcela de consumidores que tem 
interesse e podem pagar por automóveis movidos a combustíveis limpos são ainda considerados 
um nicho de mercado” (CALABRESE, 2012, p. 14). 

Um dos fatores que faz com que os brasileiros não tenham aderido à compra de 
carros elétricos ou híbridos é a alta taxa tributária que incide sobre esses veículos no país. 
Entretanto, em outubro de 2015 o Governo decidiu reduzir o Imposto de Importação para 
automóveis elétricos e híbridos (RIATO, 2015).  

Segundo a ANFAVEA (2015), desde janeiro de 2011 até novembro de 2015 apenas 
1852 carros desta categoria foram licenciados no país, número muito baixo comparado com o 
licenciamento de carros com motor flex ou apenas gasolina, que no mesmo período foi de 
aproximadamente 15,3 milhões conforme apresentado na Tabela 1.  

Licenciamento de Veículos no Brasil 
  2011 2012 2013 2014 2015* Total 

Gasolina 376.802 273.915 189.109 184.841 124.845 1.185.365 
Elétrico 200 117 491 855 784 1.852 

Flex Fuel 2.848.122 3.162.874 3.169.114 2.940.508 1.998.306 14.118.929 
Total 3.225.124 3.436.906 3.358.714 3.126.204 2.123.935 15.306.141 

Tabela 1 - Licenciamento de Veículos no Brasil por tipo de Motor 
Fonte: Adaptado ANFAVEA, 2015. 
* Valores apurados até novembro de 2015 

A seguir serão apresentados resumos dos relatórios de sustentabilidade, liberados 
pelas subsidiárias da América do Norte, das quatro fabricantes de veículos estudadas nessa 
pesquisa, bem como seus modelos de automóveis elétricos e híbridos nos EUA e no Brasil e 
seus respectivos preços. 
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4.3.1 Na Ford 
Segundo relatório de sustentabilidade dos anos 2014 e 2015, o atual foco da Ford é 

a mobilidade, apontada como uma questão de progresso pelo CFO Mark Fields. Para a empresa 
existem cinco megatendências em relação à mobilidade que servem como guia de inovação até 
o ano de 2030: 

1. Urbanização, crescimento da população urbana (no mundo) e congestionamento; 
2. Crescimento acelerado da classe média global; 
3. Questões sobre a qualidade do ar e os riscos de congestionamentos relacionados 

à saúde; 
4. Mudar as atitudes e prioridades dos consumidores; 
5. Mudança climática e restrições de recursos. 
A Ford considera a estratégia chamada de One Ford – que unifica o One Team, One 

Plan e One Goal – como responsável pelo progresso da companhia nos últimos anos. A partir 
do One Ford partem as estratégias de negócios e de sustentabilidade que apesar de serem 
separadas permanecem alinhadas com seus objetivos. 

Dentro da estratégia de negócios, entre outros pontos, está a entrega de excelência 
nos produtos. Em 2014 a Ford possuía vinte e quatro novos modelos de automóveis e caminhões 
globalmente e lançou mais 15 no ano de 2015, a Figura 9 ilustra todos os modelos 
comercializados no mundo, em 2014, pela empresa. 
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Figura 9 - Linha de Produto Global da Ford 2014 
Fonte: Ford, 2015 

Pelo fato de os mesmos modelos serem vendidos no mundo todo, a Ford possui 
plataformas globais. O objetivo da companhia é reduzir a quantidade de plataformas necessárias 
gradualmente até chegar a oito plataformas globais (Figura 10). 

 
Figura 10 - Consolidação Global de Plataformas Ford 
Fonte: Ford, 2015 

A questão da inovação também é apontada como prioridade pela Ford e impacta 
significativamente na evolução dos negócios da companhia e na nova tecnologia utilizada. 
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A estratégia sobre sustentabilidade é apresentada como modelo de negócio que cria 
valor consistente com a preservação a longo prazo e a melhoria do meio ambiente, da sociedade 
e do capital financeiro (FORD, 2014, p. 111). A partir do One Ford a companhia se compromete 
a entregar Great Products, Strong Business e a Better World. Os principais pontos dessa 
estratégia são: 

 Ciência baseada na estratégia climática  
 Modelo de Mobilidade 
 Estratégia de água global 
 Proteção dos direitos humanos dos funcionários e cadeia de suprimentos 

No Brasil o único modelo da Ford com motorização alternativa é o Fusion Hybrid. 
O modelo tem motor 2.0 com 190cv e é apontado pela companhia como o carro mais econômico 
do país. A outra versão do Fusion com motor 2.0 a combustão e 234cv. As duas versões estão 
na Figura 11. Em comparação, no mercado americano a Ford disponibiliza cinco modelos de 
automóveis com motorização alternativa entre híbridos e elétricos (Figura 12). 

 
Figura 11 - Versões do Ford Fusion no Brasil 
Fonte: Ford Brasil, 2016 
 

 
Figura 12 - Modelos Elétricos e Híbridos Ford EUA 
Fonte: Ford, 2016 
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4.3.2 Na GM 
Segundo o relatório de sustentabilidade de 2014, a GM aponta os desafios da 

Indústria Automotiva e as mudanças de mercado como oportunidades que podem gerar mais 
valor para seus clientes, e chama esses desafios de Sustentabilidade Direcionada ao Cliente que 
envolve desde a concepção de veículos mais eficientes em termos de combustível e implantação 
de tecnologias avançadas de segurança até a escolha de local de trabalho de seus funcionários 
e comunidades onde está inserida. 

São três os indicadores utilizados pela GM para mensurar a criação de valor por 
meio da sustentabilidade: 

 Novos modelos de negócios baseados na mobilidade urbana; 
 Melhorias na eficiência, diminuição de custos e aumento da produtividade; 
 Mitigação de riscos utilizando a sustentabilidade como alavanca. 
A estratégia de sustentabilidade da GM foi desenhada em cinco pilares: conseguir 

clientes para sempre, crescimento das marcas, liderança em inovação e tecnologia e cultura 
vencedora. Cada um desses pilares possui um direcionamento para questões sustentáveis, que 
envolvem desde a cadeia de suprimentos até o cliente final, como ilustrado na Figura 13. 

 
Figura 13 - Estratégia Sustentável GM 
Fonte: GM, 2015. 
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Nos EUA a GM comercializa por meio da marca Chevrolet, dois modelos de 
automóveis elétricos: o Spark EV e o Volt (Figura 14). Além deles existe mais um modelo que 
leva a marca Cadillac, o ELR Coupe. Em comparação ao mercado brasileiro, a GM apenas 
apresenta o Volt como o carro do futuro, mas ele não é comercializado no país. 

 
Figura 14 - Modelos Elétricos Chevrolet EUA 
Fonte: GM, 2016 

4.3.3 Na VW 
Segundo o relatório de sustentabilidade de 2014, a VW baseia a produção de seus 

veículos numa complexa cadeia de valor em que a sustentabilidade deve ser demonstrada em 
todos os seus processos. 

A VW aponta a diminuição da emissão de CO2 de seus automóveis e das linhas de 
produção como meta anual desde 2010. A empresa analisa uma aliança com o Governo Chinês 
para elaborar seus modelos de automóveis híbridos e elétricos, embora seja conhecida por 
investir na melhoria da eficiência dos motores e dessa forma reduzir a emissão de poluentes 
(Figura 15).  

 
Figura 15 - Meta de Diminuição de Poluentes VW 2006 – 2020 
Fonte: VW, 2015 
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Um dos objetivos da VW para 2018 é se tornar a fabricante de automóveis que mais 
se importa com o meio ambiente no mundo. Para que esse e outros objetivos sejam cumpridos 
a empresa definiu quatro áreas alvo: 

 Líder em produtos que não agridem o meio ambiente; 
 Primeira em conservação de recursos em todo ciclo de vida; 
 Primeira em atingir a mobilidade inteligente; 
 Conhecimento ancorado por toda a companhia. 

A VW comercializa nos EUA o modelo Jetta com a opção de híbrido, como ilustra 
a Figura 16. No relatório de sustentabilidade é mencionado que existe uma versão do modelo 
Golf, mas não foi possível encontrar sobre ela no site da companhia para vendas. No Brasil a 
VW lançou uma edição limitada do Polo Blue-Motion em 2011 com motor que reduziu em até 
15% a emissão e consumo de CO2. 

 
Figura 16 - Modelos Híbridos VW EUA 
Fonte: VW, 2016 

Na contramão do que a VW divulgou em seu relatório de sustentabilidade de 2014, 
foi anunciado nos EUA em setembro de 2015, uma fraude no software de veículos movidos à 
diesel em relação à quantidade real de poluentes emitidos. O Conselho Internacional de 
Transporte Limpo (ICCT), iniciou estudos e testes nos automóveis da VW após a divulgação 
de baixos níveis de poluentes nos motores da empresa com o intuito de mostrar o diesel como 
combustível limpo. Entretanto os valores emitidos quando o veículo estava parado e quando 
estava andando eram diferentes dos apresentados pela própria VW 
(http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/09/escandalo-da-volkswagen-veja-o-passo-passo-do-
caso.html.) 
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4.3.4 Na Toyota 
Segundo o relatório de sustentabilidade de 2015 da América do Norte, a visão 

global da Toyota é fundamentada no comprometimento com a qualidade, inovação constante e 
respeito à Terra. A empresa se esforça para demonstrar sua consideração pelo meio ambiente e 
investigar e promover sistemas e soluções sustentáveis. 

A Toyota coloca como missão ambiental de negócio, em relação aos produtos e 
operações três objetivos: 

 Avaliar de forma proativa os impactos ambientais causados pela companhia e 
desenvolver metas e objetivos desafiadores para tratar áreas específicas; 

 Buscar inovação e oportunidades de melhoria contínua para maximizar a 
eficiência de energia e combustível e otimizar o desempenho ambiental; 

 Esforçar-se para chegar a zero emissões para o ar, terra e água de nossas 
atividades comerciais e proteger o nosso mundo natural. 

Globalmente a empresa busca liderar o futuro da mobilidade urbana, oferecendo 
uma forma segura e mais responsável para as pessoas se locomoverem. O relatório também 
apresenta o andamento anual das metas estabelecidas pela empresa para 2016. 

No mercado americano a Toyota comercializa oito modelos de automóveis híbridos 
(Figura 17). No Brasil, apenas a terceira geração do Prius é oferecida desde 2013 (Figura 18), 
entre as vantagens do modelo estão a isenção de rodízio na cidade de São Paulo e IPVA 
reduzido em 50% (TOYOTA BRASIL, 2016).  

 
Figura 17 - Modelos Híbridos Toyota EUA 
Fonte: Toyota, 2016. 
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 Figura 18 - Toyota Prius Brasil 
Fonte: Toyta Brasil, 2016 

4.4 Sustentabilidade e o Marketing 
De acordo com autores mais críticos, as peças publicitárias tentam iludir o público 

com suas promessas sobre os produtos e serviços que anunciam prometendo um mundo irreal 
que incentiva a sociedade ao consumo inconsequente (ZENONE; DIAS, 2015). 

Para Zenone e Dias (2015), o acesso à informação dado pela internet possibilitou o 
fim da ruptura existente entre consumo e meio ambiente. Gradativamente as pessoas, Governo 
e empresas começam a mudar seus comportamentos de consumo, alterando os padrões da 
sociedade. Por meio do marketing é possível sensibilizar as pessoas ao propagar ações 
mercadológicas que sejam responsáveis, éticas e sustentáveis. 

As técnicas de comunicação estão cada vez mais agressivas e utilizam recursos 
tecnológicos que atingem o mercado com mensagens que levam ao consumo 
desenfreado [...] em contrapartida, as empresas promovem ações institucionais que 
demonstram a preocupação ambiental, mas que não recuperam a mínima parte dos 
efeitos causados ao longo do processo produtivo. Os pequenos incentivos realizados 
pelos programas de responsabilidade social que as empresas desenvolvem atingem 
somente a superfície do problema que elas mesmas causam (ZENONE; DIAS, 2015, 
p. 7). 

É necessário que aconteça uma mudança cultural no Brasil para que a 
sustentabilidade passe a ser parte da sociedade como um todo: empresas, pessoas e Governo. 
Os empresários abraçaram a ideia de que a sustentabilidade é importante para chamar atenção 
tanto dos consumidores quanto da mídia, traz benefícios à imagem da empresa desde que esteja 
presente em todas as outras ações de marketing. “Muitas vezes o discurso das organizações é 
um, mas a prática é outra” (ZENONE; DIAS, 2015, p. 11). 
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Uma sociedade depende da produção e do consumo para se desenvolver econômica 
e socialmente, entretanto, deve existir equilíbrio nesse desenvolvimento para que os 
“benefícios” requeridos não prejudiquem o meio ambiente. “A adesão às propostas de 
sustentabilidade é facilitada quando todos têm a perspectiva de obterem benefícios” como 
ilustra a Figura 19 (ZENONE; DIAS, 2015, p. 18). 

 
Figura 19 - Base para a estratégia sustentável 
Fonte: ZENONE; DIAS, 2015, p.18 

Na realidade, as pessoas não veem as ações de marketing que pregam a importância 
da sustentabilidade como verdadeiras, mas como uma maneira de aumentar os lucros das 
empresas. Quando atividades sociais são realizadas pelas organizações muitas recebem 
abatimentos fiscais do Governo. Ao aderir uma gestão sustentável a empresa precisa realizar 
mudanças no seu modelo econômico. A primeira é apresentar novas missão, razão e valores 
que definirão os novos parâmetros de sucesso e objetivos (ZENONE; DIAS, 2015). 

Quando uma empresa adere por completo a causa da responsabilidade social ela 
ganha benefícios com seus clientes e comunidades onde atua, consegue atrair capital financeiro 
com maior facilidade e novos parceiros. A responsabilidade social vai além da visão 
mercadológica (Figura 20), ela faz parte de todas as atividades desenvolvidas pela empresa com 
seus stakeholders (ZENONE; DIAS, 2015). 
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Figura 20 - Responsabilidade social como parte integrante das ações gerenciais junto aos diversos 
públicos e ao meio onde estão inseridas 
Fonte: ZENONE; DIAS, 2015, p.32 
Ao realizar as mudanças necessárias para aderir a responsabilidade social, a missão, 

razão e valores e a nova maneira de gestão precisam dar importância as seguintes demandas 
(ZENONE; DIAS, 2015, p. 34): 

 Cuidar das necessidades atuais e futuras de clientes e da comunidade onde está 
inserida; 

 Sustentar relações benéfica com todos os stakeholders; 
 Desenvolver políticas empresariais que possibilitem eficiência no 

planejamento estratégico mesmo com mudanças no cenário mercadológico. 
“A comunicação responsável do marketing está em agir com ética, ou seja, em 

passar informações precisas sobre a empresa e marca que sejam verdadeiras e que os produtos 
ou serviços atendam uma necessidade considerada legítima” (ZENONE; DIAS, 2015, p.46). O 
marketing consciente pode trazer benefícios de diferenciação para a empresa que o utiliza, 
comparada com seus concorrentes que não aderiram. Entretanto, ver na sustentabilidade uma 
“simples” forma de se destacar no mercado pode ser prejudicial para a imagem da empresa que 
não atender aos requisitos sociais que sustentam as mensagens da publicidade. 



49  

O marketing sustentável é uma nova forma de compreender e praticar relações de 
troca com os grupos de interesse que vai além das simples relações comerciais; sua 
abordagem é mais ampla que a do marketing tradicional. Sua ação vai muito além da 
aplicação de políticas comerciais concretas, pois considera, também, o impacto 
resultante da atividade produtiva na sociedade como um todo, considerando-se os 
aspectos: social, cultural, político, institucional, ambiental e econômico (ZENONE; 
DIAS, 2015, p.99). 

O marketing sustentável busca alcançar o triple bottom line3 ao criar, produzir e 
fornecer soluções responsáveis com alto valor agregado de sustentabilidade (ZENONE; DIAS, 
2015). A Tabela 2 apresenta as principais diferenças entre o Marketing Tradicional e o 
Marketing Sustentável. 
  

                                                           
3 Três dimensões que abrangem a sustentabilidade gerencial: econômica, social e ecológica (VELLANI; 
RIBEIRO, 2009, p. 189). 
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Marketing Tradicional Marketing Sustentável 
Critérios /Objetivos 

1. Satisfação dos Consumidores 1. Satisfação dos Consumidores 
2.Objetivos organizacionais 2.Objetivos organizacionais 
  3. Compatibilidade dos ecossistemas 

Estrutura de referência para a tomada de decisão 
1. Rede de canais imediata 1. Sistema de clico de vida do produto 
2. Pensamento Fragmentado 2. Pensamento integrado 
3. Não superação de fronteiras 3. Superação de fronteiras 
4. Orientação de curto prazo 4. Orientação de longo prazo 

Bases filosóficas 
1. Antropocêntrica 1. Biocêntrica 
2. Ecossistema aberto para uso ilimitado 

2. Ecossistema como um fato físico limitante; 
os custos ecológicos devem ser pagos   

Responsabilidade ecológica 
1. Risco limitado do produto 1. O risco do produto está ao longo de seu 

sistema de ciclo de vida 
2. Local/ regional/ nacional 2. Global/Internacional 
3. Custos ecológicos não ou mal pagos 3. Contabilidade integral dos custos ecológicos 
4. Uma punica organização é responsável 4. Os membros do sistema de ciclo de vida do 

produto são igualmente responsáveis 
5. A responsabilidade é do setor público 5. Os setores público e privado têm 

responsabilidade conjunta 
Ferramentas gerais/ Abordagens 

1. Utiliza o planejamento para minimizar os 
custos de eliminação dos resíduos locais 

1.Utiliza a avaliação do ciclo de vida e 
auditorias ambientais para minimizar e 
redirecionar os sistemas de resíduos do ciclo 
de vida do produto 

2. Abordagem reativa para a gestão de resíduos 2. Abordagem proativa para a gestão de 
resíduos 

3. Funções dos departamentos isoladas 3. Utiliza equipes funcionais 
4. Foco nas funções industriais 4. Foco nos processos industriais 
5. Gestão da qualidade total 5. Gestão da qualidade total ambiental 
6. Utilização de alianças estratégicas para 
atingir objetivos tradicionais 6. Utilização de alianças estratégicas para 

atingir objetivos sustentáveis 
7. Foco em objetivos tangíveis 7. Foco em "produtos como serviços" 

Tabela 2 - Mudanças na perspectiva gerencial 
Fonte: ZENONE; DIAS, 2015, p.100-101 
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Quando a empresa se reestrutura para atender os requisitos do marketing sustentável 
em todas as suas ações internas e externas ela pode e deve usar isso a seu favor na sua 
comunicação, pois isso contribui para divulgar os benefícios reais da sustentabilidade para a 
sociedade. “Marketing sustentável é a concretização da relação entre o marketing e a 
sustentabilidade, e em consequência da responsabilidade social” (ZENONE; DIAS, 2015, 
p.103). 

É comum acontecer de empresas lançarem campanhas publicitárias anunciando 
atitudes sustentáveis que não acontecem na realidade, quando isso acontece dá se nome de 
greenwashing: “empresas que divulgam os projetos sustentáveis ou um engajamento ambiental, 
mas (de fato e notoriamente) não conseguem transformar o discurso em prática organizacional” 
(ZENONE; DIAS, 2015, p. 104). Em outras palavras, o greenwashing é uma propaganda 
ambiental enganosa. 

Segundo Zenone e Dias (2015), para que a propaganda ambiental seja genuína deve 
ser elaborada a partir de um composto de marketing que além dos 4Ps (produto, preço, 
promoção e praça) considere os 3Rs (reduzir, reciclar e reutilizar). A Figura 21 ilustra a relação 
entre o composto de marketing e a sustentabilidade. 

 
Figura 21 - O composto de marketing e a sustentabilidade 
Fonte: ZENONE; DIAS, 2015, p. 106 
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A empresa precisa de técnicas que ajudem diminuir ao máximo os danos causados 
ao meio ambiente. Para que seus processos de produção possam ser considerados ecológicos 
leva-se em consideração o impacto de todo o ciclo de vida do produto, ou seja, desde a matéria-
prima utilizada até sua eliminação ou descarte. Isso significa que os fornecedores, distribuidores 
e colaboradores da empresa também precisam estar em sintonia com esse tipo de processo. 
“Não adianta [...] uma montadora desenvolver um novo produto com o conceito de 
sustentabilidade se o fabricante de pneu, dos demais acessórios do veículo e a concessionária 
não participarem da elaboração do projeto e dos objetivos traçados” (ZENONE; DIAS, 2015, 
p. 106). 

A elaboração do preço de um produto sustentável leva em consideração os valores 
da empresa em relação ao meio ambiente, seus colaboradores e a sociedade em que está 
inserida. Sendo assim, é natural que os preços de produtos sustentáveis sejam mais elevados 
em comparação com o dos concorrentes que não possuem essa preocupação com o meio 
ambiente, dessa forma, as empresas podem tentar aplicar preços mais competitivos ou investir 
na conscientização dos consumidores (ZENONE; DIAS, 2015). 

No caso da distribuição do produto sustentável é necessário que a empresa tenha 
cuidado para que caso aconteça algum acidente, este não prejudique o meio ambiente. Por 
exemplo, quando vaza petróleo dos navios que o transportam (ZENONE; DIAS, 2015) 

A comunicação precisa deixar claro para o consumidor o valor social do produto 
que está anunciando. Além disso, ela serve para enfatizar a imagem que a empresa prega em 
relação à sustentabilidade (ZENONE; DIAS, 2015). 

O fato do produto ser ecológico não significa que deve desconsiderar o lado 
mercadológico, ou seja, ele precisa ser viável economicamente e estar de acordo com o negócio 
da empresa.  Para Zenone e Dias (2015, p. 108), existem quatro fatores que integram um produto 
sustentável: “ser comercializado de forma ética e responsável, não impactar o meio ambiente 
durante toda a cadeia produtiva (da matéria prima até seu descarte), possibilitar que seja 
reciclado e garantir resultado satisfatório para a empresa, o que permite gerar impostos, pagar 
salários, honrar compromissos de toda natureza”. 

A inovação é o ponto de partida para que aconteça mudanças no comportamento 
social em relação à sustentabilidade. A Figura 22 ilustra as quatro maneiras propostas por 
Zenone e Dias (2015) em que a inovação pode ocorrer dentro de uma empresa. 
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Figura 22 - Mudanças para um pensamento sustentável 
Fonte: ZENONE; DIAS, 2015, p. 112 

4.4.1 O Papel da Publicidade 
As peças publicitárias têm potencial para incitar desejos, seduzir os mais inocentes 

e, por meio de sua sedução, despertar interesses que antes não existiam (TOSCANI, 2009). 
Levando em consideração que o ser humano é inseparável do consumo, os publicitários têm 
como missão entender quais são os desejos secretos dos possíveis consumidores.  

Assim como mencionado na seção 2.1, o desejo humano de se encaixar e fazer parte 
de uma classe econômica superior em relação a qual ele está inserido serve de impulso para a 
publicidade vender “um modelo falsificado e hipnótico da felicidade” (TOSCANI, 2009, p. 27), 
pois ela proporciona a ideia de um mundo no qual todos podem ser jovens, saudáveis, viris e 
para isso, basta usar os produtos certos e agir de determinada maneira. Além de criar um 
estereótipo de como o homem e a mulher devem ser para se encaixarem “no sonho burguês” 
(TOSCANI, 2009). 

Ela propõe um modelo social: compro, logo sou. Quanto mais nos aproximamos do 
modelo, mais encarnaremos a suma do êxito moderno. Essa formação se constitui sem 
que saibamos, de modo inconsciente, ela impõe os seus critérios, sua normalidade, ela 
molda os nossos gostos, nossos reflexos. Tornamo-nos todos filhos da publicidade. 
(TOSCANI, 2009, p. 168). 

Por outro lado, Toscani (2009) também afirma que essa ferramenta de comunicação 
deveria ser usada para “educar, emocionar, revelar talentos e artistas” (TOSCANI, 2009, p. 26). 
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E questiona o fato de ter sido evitado por muitos anos, em peças publicitárias, o tema da 
poluição urbana provocada pelo excesso de automóveis. Para o autor uma parcela do budget da 
publicidade deveria ser destinada “à educação dos motoristas, desempenhar um papel social, 
preventivo e não deixar tal iniciativa por conta do Estado” (TOSCANI, 2009, p, 177). 

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA) é o órgão responsável pelo estabelecimento de normas e padrões, fiscalizar e 
penalizar questões relacionadas ao meio ambiente. Um dos temas fiscalizados pelos IBAMA é 
o Controle de Emissões Veiculares, que bus a redução e o controle da contaminação atmosférica 
causada por veículos automotores (IBAMA, 2015). 

Por meio do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores 
(PROCONVE) – que envolve automóveis, caminhões, ônibus e máquinas rodoviárias e 
agrícolas – são estabelecidos prazos, limites máximos de emissão e exigências tecnológicas 
para veículos automotores nacionais e importados (IBAMA, 2015). Por essa razão encontra-se 
o selo do IBAMA (Figura 23) em todas as peças publicitárias de automóveis veiculadas no 
Brasil desde 2003. Esse selo serve como garantia para o consumidor que o produto ofertado 
atende às exigências feitas em relação a emissão de poluentes. 

 
Figura 23 - Selo IBAMA PROCONVE HOMOLOGADO 
Fonte: IBAMA, 2015 

 Para qualquer que seja o produto anunciado, desde brinquedo até o automóvel, as 
empresas não tinham o costume de apresentar os possíveis riscos sobre o uso incorreto de seus 
produtos, entretanto, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária – CONAR, 
passou a exigir desde 2008 a presença de frases como “beba com moderação” e “se for dirigir 
não beba” “respeite os limites de velocidades” para peças publicitárias como ilustrado na Figura 
24 no caso de veículos motorizados:  
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Não se permitirá que o anúncio contenha sugestões de utilização do veículo que 
possam pôr em risco a segurança pessoal do usuário e de terceiros, tais como 
ultrapassagens não permitidas em estradas, excesso de velocidade, não utilização de 
acessórios de segurança, desrespeito à sinalização, desrespeito aos pedestres e às 
normas de transito de uma forma geral (CONAR, Art. 44, Anexo O, S/A).  

 
Figura 24 - Exemplo de Propaganda com frase regulatória 
Fonte: ANFAVEA, 2015 
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5. ABORDAGEM METODOLÓGICA 
O capítulo apresentará o percurso metodológico realizado nessa pesquisa. A Figura 

25 apresenta de maneira resumida cada um dos subitens que serão percorridos. 

 
Figura 25 - Abordagem Metodológica 
Fonte: Autora, 2016 

Segundo Lima (2008), é necessário buscar aspectos no tema e objetivos da pesquisa 
que indiquem qual abordagem metodológica é a mais apropriada para chegar às conclusões do 
que se pretende estudar. Dessa maneira, a abordagem qualitativa foi selecionada para essa 
pesquisa que busca encontrar nas análises de peças publicitárias da Indústria Automotiva, 
elementos que possam demonstrar a relação entre os significados de um automóvel em uma 
cultura e como ele interfere no meio ambiente. Assim, reapresento o problema de pesquisa: 
Como a cultura e a simbologia do automóvel se relacionam com questões ambientais no Brasil? 

Segundo Godoy (1995), o pesquisador que usa a abordagem qualitativa se interessa 
pela maneira como determinada questão se desenvolve e não simplesmente pelos resultados. 
Esse interesse acontece na investigação de como o fenômeno escolhido “se manifesta nas 
atividades, procedimentos e interações diárias” (GODOY, 1995, p. 63).  

A abordagem qualitativa permite a utilização de múltiplos métodos para que a 
investigação seja realizada, o pesquisador pode conseguir também uma ampla explicação para 
o comportamento e as atitudes para as questões observadas e completa-las com variáveis, 
constructos e hipóteses (CRESWELL, 2010, p. 91). A pesquisa qualitativa modifica a 
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perspectiva teórica tornando-a defensiva e, assim, modelando-a de acordo com as questões 
formuladas e estabelece como os dados serão coletados e analisados, além disso, ela mostra ao 
pesquisador como ele deve conduzir e escrever seu trabalho. 

5.1 Método de Pesquisa 
A pesquisa documental implica na investigação ou reinvestigação de instrumentos 

“que ainda não receberam qualquer tratamento analítico” que busque justificar novas 
interpretações sobre o que está sendo investigado (LIMA, 2008, p. 56). Segundo Bardin (2010), 
essa investigação a partir de documentos é uma maneira de não aceitar que exista clareza nos 
fatos sociais, ou seja, é acreditar que estes fatos apresentam mais informações do que a 
interpretação espontânea pode perceber. 

A escolha do método documental é devida ao tipo de material que será analisado. 
Como dito na Introdução, as peças publicitárias veiculadas em mídia televisiva sobre 
automóveis entre 2000 e 2015, serão aqui consideradas como documentos. 

5.2 Tipos de Pesquisa 
Os tipos de pesquisa que possibilitam ao pesquisador estruturar o processo de 

elaboração da pesquisa desde a busca pelo referencial teórico, coleta, tratamento e análise de 
dados necessários (LIMA, 2008). Após a definição da vertente metodológica (qualitativa) e do 
método de pesquisa (documental), serão apresentados os recursos que caracterizam as pesquisas 
bibliográfica, documental e de campo. 

5.2.1 Pesquisa Bibliográfica 
A pesquisa bibliográfica é baseada no conteúdo de livros, periódicos e outros 

documentos escritos que contenham informações essenciais para que a pesquisa avance. Esses 
recursos são ferramentas que aumentam a confiabilidade da pesquisa, “minimizando os 
eventuais equívocos e aperfeiçoa a validade dos resultados alcançados” (LIMA, 2008, p. 50). 
Para que se possa interpretar o comportamento humano é necessário a compreensão do quadro 
referencial no “qual os indivíduos interpretam seus pensamentos, sentimentos e ações” 
(GODOY, 1995, p. 63).  

Os principais autores que serão utilizados para a pesquisa bibliográfica são: David 
Gartman (2004) – As três eras do Automóvel; Pierre Bourdieu (2007) – A Distinção: crítica 
social do julgamento; Theodor Adorno (2011) – Teoria Estética; Daniel Miller (2001) – Car 
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Cultures; Renato Orsato (2006) – When Does it pay to be Green entre outros. Para a realização 
do percurso metodológico os principais autores são: Manolita Lima (2008), John Creswell 
(2010), Martin Bauer e George Gaskell (2014), Laurence Bardin (2010). 

5.2.2 Pesquisa Documental 
Segundo Bauer e Aarts (2014, p. 39), “toda pesquisa social empírica seleciona 

evidência para argumentar e necessita justificar a seleção que é a base de investigação”. A 
amostragem estatística aleatória seria a mais adequada se a abordagem desta pesquisa fosse a 
quantitativa. Todavia, ao usar a abordagem qualitativa é possível realizar a elaboração de um 
corpus de pesquisa para certificar a aplicabilidade de uma quantidade de aparatos que irão 
descrever o todo. O corpus pode ser definido como “uma coleção finita de materiais, 
determinada de antemão pelo analista, com (inevitável) arbitrariedade, e com a qual ele irá 
trabalhar” (BARTHES, 1967 apud BAUER; AARTS, 2014, p. 44).   

Segundo Godoy (1995), esse tipo de pesquisa pode ser com fontes primárias ou 
secundárias. As fontes primárias são aquelas que o próprio pesquisador coleta as informações 
com pessoas que viveram ou tiveram experiências diretas com o evento investigado. No caso 
das fontes secundárias o pesquisador consegue as informações recolhidas por outra pessoa. 

5.3 Coleta de material 
O pesquisador deve delimitar o que e como irá descobrir informações sobre o 

assunto que pretende estudar. Independente da abordagem utilizada a coleta de documentos 
deve ser estruturada para que os registros sejam sistemáticos (LIMA, 2008).  

Os documentos que serão analisados foram recolhidos do YouTube e a partir deles 
fez-se necessária uma seleção de quais peças publicitárias permaneceriam na amostra 
selecionada. Sendo assim, os passos para realizar esse corte nos documentos “incluem o 
estabelecimento dos limites para o estudo, a coleta de informações por meio de observações de 
documentos e materiais visuais, assim como o estabelecimento do protocolo para o registro das 
informações” (CRESWELL, 2010, p. 212). O procedimento de coleta de dados que será 
utilizado é o de materiais audiovisuais que podem ser peças publicitárias impressas e/ou 
televisivas (CRESWELL, 2010). A Tabela 3 mostra as vantagens e limitações deste tipo de 
coleta. 
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Tipo de 
Coleta 

Opções de 
Material Vantagens Limitações 

Materiais 
Audiovisuais 

Propagandas 
Impressas 

Método 
conveniente de 
coleta de dados 

Pode ser 
difícil de 
interpretar 

Videoteipes 
É criativo, pois 
capta a atenção 
visualmente  

Proporciona 
informações 
indiretas 

    
Tabela 3 - Características da Coleta de Documentos 
Fonte: Adaptado de Creswell, 2010. 

A coleta de dados parte de informações retiradas do acervo digital da Revista 
Quatro-Rodas sobre modelos de automóveis comercializados no Brasil entre os anos 2000 e 
2015 das marcas Ford, GM, VW e Toyota (ver APÊNDICE A). A partir dos dados recolhidos, 
inicia-se a busca pelas peças publicitárias dos modelos de automóveis no YouTube.  

5.4 Procedimento de registro do material 
O primeiro passo para fazer o registro do material que será posteriormente analisado 

é o planejamento do registro dos dados. Este serve para caracterizar que tipo de informação o 
pesquisador irá registrar e quais serão os procedimentos para tal tarefa (CRESWELL, 2010). 
“O registro de material de audiovisual pode ser baseado na estrutura de anotações do 
pesquisador. Tipicamente, as anotações refletem informações sobre o documento ou outro 
material, assim como ideias importantes que aparecem nos documentos” (CRESWELL, 2010, 
p. 216). A Tabela 4 apresenta uma lista de abordagem de coleta de materiais audiovisuais. 

Materiais Audiovisuais 
Examine evidências de vestígios físicos (ex: pegadas de neve) 
Examine fotografias e videoteipes 
Colete sons (ex: músicas, riso de uma criança, buzina de automóvel) 
Colete frases escritas 
Examine posses ou objetos rituais 
Tabela 4 - Abordagem de Coleta de Material Audiovisual 
Fonte: Adaptado de Creswell, 2010. 

5.5 Técnica de tratamento do material 
Para o tratamento do material coletado será utilizada a técnica de análise de 

conteúdo. Segundo Bardin (2010), ao escolher a análise de conteúdo para tratamento dos 
documentos busca-se a compreensão profunda dos fatos sociais, rejeitando ou se distanciando 
do risco que existe no entendimento ingênuo. Essa conduta requer do pesquisador o rompimento 



60  

com as técnicas tradicionais para que não seja influenciado pela familiaridade com o tema do 
seu projeto ou ainda à leitura primária dos fatos. Bardin (2010, p. 30) aponta que a utilização 
da análise de conteúdo no campo da comunicação tem o intuito de “ir além dos seus significados 
imediatos”. 

A técnica de análise de conteúdo é caracterizada por ser empírica e submeter-se ao 
“tipo de fala a que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo” 
(BARDIN, 2010, p. 32). A técnica deve ser reinventada por cada pesquisador que a utiliza, pois 
ela se molda de acordo com os objetivos pretendidos, trata-se de um “conjunto de técnicas de 
análises de comunicações [...] não de um instrumento, mas de um leque de apetrechos” 
(BARDIN, 2010, p. 33). A Figura 26 apresenta as aplicações da análise de conteúdo na 
comunicação de massa. 

 
Figura 26 - Aplicações da Análise de Conteúdo na Comunicação de Massa 
Fonte: Adaptado BARDIN, 2010, p. 36. 

A técnica de análise de conteúdo possui três etapas: Organização da Análise, que é 
formada pela Pré-análise, Exploração do Material e Tratamento dos Documentos Obtidos e 
Interpretação; Codificação e; Categorização (BARDIN, 2010). 
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5.5.1 Pré análise 
A pré-análise é a etapa da sistematização do material coletado que irá encaminhar 

o progresso da pesquisa, pois a partir dela é gerado o esboço da análise. É nela que acontece a 
seleção dos documentos que serão analisados de acordo com os objetivos da pesquisa. O início 
da pré-análise diz respeito ao primeiro contato com os documentos selecionados e auxilia no 
conhecimento do “texto deixando-se invadir por impressões e orientações” (BARDIN, 2010, p. 
122).  

Após a definição da amostra, Bardin (2010) sugere que seja criado o corpus. “O 
corpus é o conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos 
analíticos” (BARDIN, 2010, p. 122).  Para realizar esse estágio é necessária a utilização de 
critérios para as escolhas dentre o que se encaixa nos objetivos buscados e o que ficará de fora. 
A autora apresenta quatro regras principais: a Regra da Exaustividade, a Regra da 
Representatividade, a Regra da Homogeneidade e a Regra da Pertinência. 

 Regra da Exaustividade: quando o corpus da pesquisa estiver definido (peças 
publicitárias sobre automóveis no Brasil) deve-se obter todo o material 
disponível sobre os elementos do corpus.  

 Regra da Representatividade: quando a análise é feita numa amostra. Para 
isso, essa amostra deve ser representativa em relação à população, podendo 
assim, se generalizar os resultados para o todo. Entretanto, não é garantido que 
exista essa representatividade em uma amostra, assim, pode-se apenas reduzir a 
própria população, uma vez comprovado sua importância. 

 Regra da Homogeneidade: os documentos selecionados devem seguir um 
mesmo processo de escolha. As técnicas de seleção devem ser idênticas. 

 Regra de Pertinência: quando se acondiciona os documentos selecionados de 
acordo com os objetivos buscados. 

Ao definir como a seleção dos documentos será feita, deve-se elaborar quais serão 
os índices e indicadores, para que sejam organizados sistematicamente. “O índice pode ser a 
menção explícita de um tema numa mensagem” (BARDIN, 2010, p. 126), supondo que esse 
tema se torna mais significativo conforme sua frequência de repetição. 
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Foi utilizada a Regra de Pertinência, pois buscou-se apenas as peças publicitárias 
que abordam a relação do consumidor com o automóvel. A seção 5.5.6 apresenta mais detalhes 
dos critérios de seleção dos documentos. 

O passo seguinte é a preparação dos documentos. “A preparação formal dos textos 
pode ir desde o alinhamento dos enunciados intactos, proposição por proposição, até à 
transformação linguísticas dos sintagmas, para a padronização e classificação por equivalência” 
(BARDIN, 2010, p. 127). 

5.5.2 Exploração do Material 
Estando os passos elencados na seção 5.5.1 concluídos, deve-se aplicar 

sistematicamente as decisões definidas. “Esta fase, longa e fastidiosa, consiste essencialmente 
em operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente 
formuladas” (BARDIN, 2010, p. 127). 

5.5.3 Tratamento e interpretação 
Para Rossi et al (2014), existem três maneiras de realizar o tratamento dos 

documentos: convencional, direta e acumulativa. A maneira convencional se usa para descrever 
o fenômeno, ou seja, ela serve para complementar uma literatura limitada sobre determinado 
tema. A análise direta, é utilizada quando for necessário se aprofundar numa investigação sobre 
algum fenômeno específico. Pode ser usada também para a validação ou expansão de um 
conceito. Por fim, a maneira acumulativa, que consiste na “identificação e quantificação de 
certas palavras em um texto, com o propósito de entender o uso contextual de uma palavra ou 
conteúdo” (ROSSI et al, 2014, p. 47). O objetivo desta quantificação é conhecer como os 
conceitos e/ou palavras são apresentados. Para se concluir esta etapa pode-se usar operações 
estatísticas simples, pois elas facilitam a interpretação das informações fornecidas pela análise 
(BARDIN, 2010, p. 127). A Figura 27 apresenta em forma de fluxograma todas as etapas 
descritas no item 5.5. 
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Figura 27 - Desenvolvimento de uma Análise 
Fonte: BARDIN, 2010, p. 128. 

5.5.4 Codificação 
Nesta etapa o objetivo é converter os dados para os seus significados integrais, isso 

pode ser feito por recorte, combinação e enumeração para alcançar a relevância do conteúdo. 
Na codificação define-se quais serão as unidades de registro e de contexto, que devem ser 
relacionados com os objetivos da análise. Segundo Bardin (2010, p. 130), a unidade de registro 
é “a unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar 
como unidade de base”. E consiste na compilação dos elementos que serão categorizados. Esta 
compilação pode ser relacionada a recortes semânticos (tema), linguísticos (palavra, frase), etc.: 
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 Palavra: mesmo que em linguística “palavra” não tenha uma definição, ela 
pode estar relacionada a qualquer coisa. 

 Tema: um dos atributos mais utilizados na análise de conteúdo. “Tema é a 
unidade de significação que se liberta naturalmente em um texto analisado 
segundo certos critérios relativos à teoria” (BARDIN, 2010, p. 131). 

 O Objeto: é o ponto central de um discurso, um tema eixo como definido por 
Bardin (2010). Um fragmento do texto que é relacionado com outros elementos 
que remetam a ele. 

A unidade de contexto é utilizada como codificadora da unidade de registro, 
visando a compreensão exata da unidade de registro. Neste ponto, a técnica de análise de 
conteúdo é mais frequente em pesquisas quantitativas, mas nada impede uma análise qualitativa 
de utilizar qualquer forma de quantificação. O pesquisador pode usar índices sem usar 
frequência. “O que caracteriza a análise qualitativa é o fato da inferência – sempre que realizada 
– ser fundada na presença do índice (tema, palavra, personagem, etc.!), e não sobre a frequência 
da sua aparição, em cada comunicação individual” (BARDIN, 2010, p. 142). 

Categorias são criadas para que elementos presentes nos documentos sejam 
classificados de acordo com a semelhança existente entre eles. As unidades de registro são 
unidas pelas categorias conforme suas características comuns. “A categorização é um processo 
de tipo estruturialista e comporta duas etapas: (1) o inventário – isolar os elementos; e (2) a 
classificação – repartir os elementos [...] impor uma certa organização às mensagens” 
(BARDIN, 2010, p. 146). 

Para que as categorias criadas possam ser consideradas boas, o pesquisador deve 
atribuir as seguintes características: exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade 
e fidelidade, produtividade. 

 Exclusão Mútua: um elemento não pode ser colocado em mais de uma categoria 
 Homogeneidade: diretamente relacionado com o princípio anterior, pois para 

que exista exclusão mútua as categorias devem ser homogêneas e classificadas 
seguindo apenas uma regra. 
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 Pertinência: a categoria deve estar de acordo com o documento que será 
analisado e estar presente no referencial teórico. 

 Objetividade e Fidelidade: categorias diferentes devem ser tratadas seguindo a 
mesma lógica de codificação, mesmo em diferentes analises. 

 Produtividade: as categorias são produtivas quando delas resultam índices de 
inferências, hipóteses novas e dados exatos (BARDIN, 2010, p. 148). 

5.5.5 Categorias de Análise 
Foram criadas três categorias de análise: Elementos Distintivos no Automóvel; 

Cultura do Carro e Elementos que caracterizem relação com o meio ambiente e seu oposto. 
Dentro de cada umas das categorias foram criadas dimensões e a partir delas os itens de análise. 

A categoria “Elementos Distintivos no Automóvel” busca compreender quais 
artifícios são utilizados pelas fabricantes de automóveis como tentativa de sedução ao possível 
consumidor e influenciar sua opinião sobre o automóvel anunciado. Dentro dessa categoria 
existem três dimensões: Itens que indiquem distinção no Automóvel, Capacidade de Consumo 
do Público Alvo e Cuidados Técnicos. A partir dessas dimensões são definidos doze itens de 
análise como ilustrado na Tabela 5: 

Categoria de Análise Dimensões Itens de Análise 

Elementos distintivos no 
automóvel 

Itens de distinção 

Design 
Brilho ou Fosco 
Materiais 
Continuidade (encaixe) 
Cores internas 
Reflexos das peças 
Vínculo entre as peças 
Acabamento 

Capacidade de consumo do 
público alvo 

Preço 
Estilo de vida 

Cuidados Técnicos 
Itens de Segurança 
Características Mecânicas 
Tecnologia 

Tabela 5 - Categoria de Análise: Elementos Distintivos no Automóvel 
Fonte: Autora, 2016. 

Os itens de análise da primeira dimensão foram retirados de uma reportagem da 
Revista Quatro Rodas em que a engenheira de Qualidade Percebida em automóveis, Lívia 
Coelho, aponta quais são os ingredientes de um projeto para satisfazer o consumidor 
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(GRANDE, 2015, p. 72-77). A Tabela 6 é o exemplo utilizado por Grande (2015) para explicar 
os elementos de qualidade percebida em um automóvel. 

Elementos 
A presença de muitos 
componentes é um indicativo de 
sofisticação. 

Brilho 
Nos carros de entrada, ele é 
referência de luxo. Mas, nos 
modelos superiores, o que 
harmoniza são acabamentos mais 
foscos. 

Materiais 
Plástico demais empobrece o 
interior do veículo. 
 

Design 
Linhas muito horizontais 
transmitem pouco luxo. 

 
Continuidade 
Design do painel que continua 
pelas portas transmite luxo. 

 
 
Cores 
As tonalidades mais claras 
revelam leveza e sofisticação. 
As escuras remetem à 
esportividade. 

Vínculo Entre Peças 
Cores, linhas e texturas em 
harmonia entre os elementos 
internos são o segredo para uma 
boa impressão. 

Reflexos 
Cores claras, em geral, são evitadas 
na área das saídas de ar laterais e no 
para-brisa, para não refletir luz e 
ofuscar. 

Acabamento 
Peças com rebarbas e desalinhadas 
revelam baixa qualidade na 
produção ou no projeto. 

Tabela 6 - Ingredientes de um Projeto 
Fonte: Adaptado de Grande (2015, p. 77) 

A categoria “Cultura do Carro” procura interpretar aspectos atribuídos ao 
automóvel pela sociedade. Suas dimensões são Simbolismo, Questões de Gênero e Ostentação. 
Das três dimensões são estabelecidos cinco itens de análise como ilustra a Tabela 7: 

Categoria de Análise Dimensões Itens de Análise 

Cultura do Carro       
Simbolismo Projeção de Status 

Projeção de Personalidade 
Liberdade 

Questões de Gênero Carro "de Homem" 
Carro "de Mulher" 

Ostentação Exibicionismo 
Tabela 7 - Categoria de Análise: Cultura do Carro 
Fonte: Autora, 2016 

A categoria “Elementos que caracterizem relação com o meio ambiente ou seu 
oposto” visa compreender como as propagandas abordam o tema de preocupação com o meio 
ambiente. Dessa categoria saem duas dimensões: Impacto ao meio ambiente e tipo de 
comunicação, a partir delas foram determinados oito itens de análise como apresentado na 
Tabela 8: 
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Categoria de Análise Dimensões Itens de Análise 

Elementos que caracterizem 
relação com o meio ambiente 

ou seu oposto 

Impacto ao meio ambiente 
Local usado de cenário 
Tipo de combustível 
Riscos de utilização do produto 
Reciclagem de peças 
Interação com o meio ambiente 

Tipo de Comunicação 
Informativa 
Persuasiva 
Greenwashing 

Tabela 8 - Categoria de Análise: Elementos que Caracterizem relação com o meio ambiente ou seu oposto 
Fonte: Autora, 2016 

Cada um dos itens de análise se originaram no referencial teórico, a Tabela 9 
apresenta essa relação entre os itens e seus autores. 

Itens de Análise Autores 
Design 
Brilho ou Fosco 
Materiais 
Continuidade (encaixe) 
Cores internas 
Reflexos das peças 
Vínculo entre as peças 
Acabamento 

Adorno (2011); Gartman (2004) 
 

Preço 
Estilo de vida 

Bourdieu (2007); Miller (2001) 
Bourdieu (2007); Miller (2001) 

Itens de Segurança 
Características de qualidade mecânica 

Gartman (2004) 

Projeção de Status 
Projeção de Personalidade 
Liberdade 

Miller (2001) 

Carro "de Homem" 
Carro "de Mulher" 

Miller (2001); Gartman (2004) 

Exibicionismo Bourdieu (2007); Miller (2001); Gartman 
(2004); Guicci (2004); Tachner (1996) 

Local usado de cenário 
Tipo de combustível 
Riscos de utilização do produto 

Dias (2008); Zenone e Dias (2015) 
Amatucci e Spers (2012) 
Miller (2001); Dias (2008) 
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Reciclagem de peças 
Interação com o meio ambiente 

Dias (2008); Zenone e Dias (2015) 

Informativa 
Persuasiva 
Greenwashing 

Dias (2008); Zenone e Dias (2015); Toscani 
(2009) 

Tabela 9 - Relação Itens de Análise e Referencial Teórico 
Fonte: Autora, 2016 

5.5.6 Roteiro de Análise 
A técnica que será utilizada para analisar o conteúdo das peças publicitárias foi 

desenvolvida para investigar representações da loucura na televisão. Entretanto, segundo Rose 
(2014) é possível aplicar essa técnica para a análise de outros temas abordados no universo do 
audiovisual. Segundo a autora, a complexidade das informações contidas numa peça precisa 
estar compreendida em sua análise: 

Os meios audiovisuais são um amálgama complexo de sentidos, imagens, técnicas, 
composição de cenas, sequência de cenas e muito mais. É, portanto, indispensável 
levar essa complexidade em consideração, quando se empreende uma análise de seu 
conteúdo e estrutura (ROSE, 2014, p. 343). 

O processo inteiro de análise de conteúdo de peças audiovisuais se assemelha ao 
ato de traduzir conteúdo de um idioma para outro, em cada uma delas, são feitas escolhas e 
decisões de como passar o conteúdo de forma fidedigna. Assim, é possível optar pelas 
alternativas viáveis de acordo com o que foi determinado. O importante é saber que o conteúdo 
que foi deixado de fora da análise é tão importante quanto o que faz parte dela. O que acontece 
é uma simplificação da peça audiovisual (ROSE, 2014). 

Não é possível nesse caso, fazer com que a análise seja entendida como uma 
verdade única do texto. Para Rose (2014, p. 344), “ao transcrever material televisivo, devemos 
tomar decisões sobre como descrever os visuais, se vamos incluir pausas e hesitações na fala, e 
como descrever os efeitos especiais, tais como música ou mudanças de iluminação”. Cada uma 
dessas escolhas precisa levar em consideração o referencial teórico escolhido. Para a autora, a 
transcrição precisa ser a mais verdadeira e explícita quanto for possível em relação a maneira 
como as escolhas foram feitas, para que os leitores possam compreender e julgar o que foi feito.  

Serão utilizados a combinação entre texto (falado e escrito), imagens e composição 
de cenas para realizar a análise de conteúdo das peças publicitárias das montadoras Ford, GM, 
VW e Toyota no Brasil. Para que a peça seja selecionada como parte da análise ela precisa falar 
da relação do consumidor com o produto (o automóvel). Foram descartadas as peças puramente 
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de promoção de vendas que só tratam de data local e descontos sem mencionar produto 
específico e comunicações institucionais que apenas falam de fábrica e nada sobre um ou mais 
modelos específicos. 

Passos para a análise de textos audiovisuais (ROSE, 2014, p. 362): 
1. Escolha e aplicação do referencial teórico no objeto empírico; 
2. Seleção do referencial de amostragem4; 
3. Selecionar uma forma de identificar o objeto empírico no referencial de 

amostragem; 
4. Construir regras para a transcrição do conjunto de informações – verbais e 

visuais; 
5. Desenvolver um referencial de codificação de acordo com a base teórica; 
6. Aplicar o referencial de codificação nos dados. 

5.6 Protocolo de Pesquisa 
Nesta seção será apresentado o que foi feito, passo a passo. 
Após o término da pesquisa bibliográfica deu-se início ao levantamento dos 

documentos utilizados para a análise. Ao iniciar esse projeto de pesquisa levava-se em 
consideração que o acervo de propagandas de automóveis do Museu de Propaganda Brasileira 
era a única fonte necessária, este acervo já estava disponível na ESPM. Entretanto, ao acessar 
esses documentos pela primeira vez foi constatado que as peças publicitárias de mídia televisiva 
não estavam organizadas nem por data nem por marca e, seria perda de tempo fazer essa 
classificação sem a possibilidade de manipular os vídeos, pois eles fazem parte de um DVD. 
Então essa fonte de documentos foi descartada. 

Iniciou-se então buscas no acervo do Arquivo da Propaganda oferecido pela 
Biblioteca da ESPM – SP. Nele é possível filtrar as buscas por períodos, marcas e categorias 
de veículos (nacional, internacional, de passeio, de carga, etc.). Mas a base disponível não 
estava completa, possuía mais arquivos de clipping, ao invés dos vídeos originais que são os 
                                                           
4 Pode ser baseado no tempo ou no conteúdo. 



70  

objetos analisados nessa pesquisa. Seria necessário fazer um levantamento de quais peças 
estavam faltando para que fosse solicitado ao Arquivo da Propaganda. Como esse levantamento 
seria feito por meio dos vídeos publicados no YouTube, ficou decidido o uso apenas do mesmo 
como fonte dos documentos, descartando o acervo do Arquivo da Propaganda. 

Decidida a fonte dos documentos, iniciou-se um levantamento no acervo digital da 
Revista Quatro Rodas a partir da edição de janeiro de 2000 para saber quais veículos eram 
comercializados no Brasil pelas quatro montadoras durante os quinze anos estipulados. Na 
edição de março de 2001 da Revista Quatro Rodas começou uma seção chamada de Auto 
Serviço, entre outras informações sobre o mercado automotivo é apresentado uma Tabela de 
Preços que traz a listagem de todos os veículos comercializados por todas as montadoras 
presentes no Brasil, país onde foram fabricados os modelos, as versões de cada modelo e seus 
respectivos preços.  

A partir das listas disponibilizadas em todas as edições até os dias de hoje, foi 
possível elaborar as tabelas que estão no APÊNDICE A, que contém todos os modelos (sem a 
variação de versões) comercializados pela Ford, GM, VW e Toyota no Brasil entre os anos 
2000 e 2015. Com as informações dessas quatro tabelas iniciou-se o processo de busca no 
YouTube pelas peças publicitárias de cada um dos modelos, ano a ano.  

Os termos buscados seguiam o formato: “Comercial Marca Modelo Ano Brasil” e 
“Propaganda Marca Modelo Ano Brasil”, como por exemplo, “Comercial Ford Fusion 2011 
Brasil”. Esses termos foram feitos até que se contemplasse os quinze anos para todos os 
modelos e marcas buscados.  

As buscas geravam em média mais de 10 mil resultados. Desses, identificava-se até 
a terceira página quais atendiam aos termos de busca, ou seja, eram comerciais brasileiros e do 
modelo que se estava procurando. Muitos dos resultados eram de comerciais de outros modelos 
da mesma marca, comerciais veiculados em outros países ou até modelos de outras marcas. 
Todos os comerciais foram assistidos antes de serem selecionados. 
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A compilação inicial das peças encontra-se no APÊNDICE B. Foi elaborado então 
a primeira versão com todas as peças encontradas5 somando um total de 270 peças das quatro 
montadoras (APÊNDICE C). A partir delas começou a pré-análise. 

5.6.1 Pré-Análise 
Para facilitar a sistematização do material coletado, determinou-se que as peças 

seriam identificadas com as iniciais de suas respectivas marcas e uma sequência numérica, 
como por exemplo, F 1 para Ford, GM 1 para a Chevrolet, VW 1 para Volkswagen e T1 para 
Toyota e assim por diante. 

Em seguida todas as peças foram assistidas novamente pelo menos três vezes para 
eliminar possíveis repetições, erros de seleção e definir o corpus da pesquisa conforme a regra 
de pertinência (BARDIN, 2010). Dessa forma foram elaboradas as Tabelas que estão no 
APÊNDICE D e contém todas as peças selecionadas para a pré-análise. 

A partir das 240 peças, elaborou-se proposições descritivas para cada uma delas:  
F 1. Pick-ups Ford, raça e determinação 
F 2. Ranger, força superior à sua expectativa  
F 3. Focus, você não precisa de mais nenhum desejo 
F 4. Escort SW, viva a sensação da liberdade 
F 5. Fiesta Sport, único como um triatleta  
F 6. Fiesta Super Charger, força para girar as hélices dos postes de energia eólica   
F 7. Fiesta, a melhor escolha 
F 8. Ká, um Maverick não acompanha o ritmo (?!) 
F 9. Fiesta Sedan, diferente de tudo 
F 10. Focus, você não abre mão dele 

                                                           
5 Que atendiam aos critérios estabelecidos para a peça fazer parte da amostra (falar da relação do cliente com o 
produto). 
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F 11. Ranger, a pick-up forte e rápida 
F 12. Ranger, a pick-up para qualquer terreno 
F 13. EcoSport, o motor Flex que dá liberdade de escolha 
F 14. Focus, quem conhece se surpreende  
F 15. EcoSport, os brasileiros precisam aprender a dirigir um carro automático 
F 16. Fiesta, torna as pessoas mais exigentes -  
F 17. Fiesta Trail, você já pode ser exigente – Galera 
F 18. Fiesta, torna as pessoas mais exigentes - Rosa 
F 19. Focus, na contramão do óbvio 
F 20. Fusion, o prêmio por suas conquistas 
F 21. EcoSport, dentro de um o mundo é um conto de fadas - casal 
F 22. EcoSport, dentro de um o mundo é um conto de fadas – menino 
F 23. EcoSport, te conecta com todos os cenários 
F 24. Focus, o carro para quem gosta de carro 
F 25. Focus, ninguém tem coragem de destruir um mesmo que no cinema, usa-se duble 
F 26. Focus, se todos os envolvidos no seu desenvolvimento e criação estão encantados, 

imagina você - ao som de Happy Together – The Turttles 
F 27. Ká, como se fosse o seu primeiro filho 
F 28. Ká, para completar sua vida 
F 29. EDGE, o SUV que te lembra todos os seus melhores momentos 
F 30. Focus, quando você tem a oportunidade de acelerar é nele que você vai querer estar 
F 31. Focus, se você comparar com os outros carros, ele ganha todas 
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F 32. Fusion, quem dirige merece 
F 33. Ká, o carro dos seus sonhos 
F 34. Ranger, pode confiar 
F 35. EcoSport, aproveite cada momento como se fosse o último 
F 36. Fiesta, para quem é exigente em todos os detalhes, inclusive no preço 
F 37. Fiesta, para quem é exigente em todos os detalhes, inclusive no design 
F 38. Focus, ouça a opinião de quem tem, você vai querer um 
F 39. Focus, quem conhece quer um 
F 40. Ranger, a pick-up para enfrentar qualquer situação 
F 41. Edge, o SUV do futuro 
F 42. EcoSport, o carro que aumenta seus horizontes 
F 43. Fiesta, o carro para chegar marcando presença 
F 44. Ranger, não importa onde você vá 
F 45. EcoSport, a evolução do carro 
F 46. Fiesta, ágil, rápido e estável, você não precisa de mais nada 
F 47. Fiesta, uma estrela de cinema com “preço acessível” 
F 48. Focus, a ficção virou realidade 
F 49. EcoSport, curta a vida e aproveite os momentos 
F 50. Fiesta, o resto parou no tempo 
F 51. Fiesta, te mantém conectado 24 horas 
F 52. Focus, atenda ao seu desejo de dirigir 
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F 53. Focus, a tecnologia do futuro chegou 
F 54. Ká, o espaço que você precisava para começar sua história 
F 55. EcoSport, viva a liberdade 
F 56. Fiesta, te surpreende tanto que você não quer mais sair dele 
F 57. Fiesta, não tenha dúvidas 
F 58. Focus Fastback, você precisa dirigir um - Gerald Buttler  
F 59. Ká, não deixe sua vida acontecer sem você 
GM 1. Astra, os homens vão desejar esse carro como desejam o trabalho de JR Duran 
GM 2. Vectra, preenche o vazio da cidade 
GM 3. Corsa, um carro tentador para quem gosta de linhas curvas (design) 
GM 4. Celta, um carro feito por todos 
GM 5. Celta, nunca vai te deixar na mão 
GM 6. Zafira, uma odisseia de espaço  
GM 7. Corsa Sedan, você só pensa nele 
GM 8. Corsa, o 1.0  super dotado 
GM 9. Celta, flex economia para você ir mais longe 
GM 10. Montana, a pick-up que você sempre pediu 
GM 11. Meriva, mono cab compacto e muito versátil 
GM 12. Zafira, 7 lugares, cabe tudo, cabem todos 
GM 13. Corsa Sedan, não se preocupe com falta de espaço 
GM 14. Astra, o que é bonito é para ser visto  – Luana Piovanna 
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GM 15. Zafira, inspirada na natureza para transportar a família com segurança e conforto 
GM 16. Vectra, a concretização dos seus desejos 
GM 17. Vectra, dirigir é um evento 
GM 18. Celta, tamanho não é documento 
GM 19. Prisma, seu primeiro grande carro 
GM 20. Astra, você não consegue resistir 
GM 21. Vectra GT, o carro para sair da mesmice 
GM 22. Corsa, feito para te fazer aproveitar a vida 
GM 23. Meriva Easytronic, é muita versatilidade 
GM 24. Vectra, tudo o que você deseja em um só carro 
GM 25. Vectra, para ser completo basta ser ele - Pierce Brosnan 
GM 26. Meriva, dê mais espaço para seu relacionamento 
GM 27. Agile, pode imaginar, existe 
GM 28. Captiva Sport, para atender a demanda do seu tempo 
GM 29. S 10, como homem, também veio da terra 
GM 30. Vectra, só resta um 
GM 31. Captiva, para fazer o seu tempo 
GM 32. S 10, pau para toda obra, pode contar 
GM 33. Vectra, a vida com outra perspectiva 
GM 34. Agile, completo 
GM 35. Camaro, Chevrolet que te traz grandes emoções 
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GM 36. Montana, não abra mão de nada 
GM 37. Montana, pick-up que não decepciona em serviço 
GM 38. Malibu, para quem entende de carro 
GM 39. Captiva, não é qualquer compra 
GM 40. Captiva, você vai querer uma 
GM 41. Omega Fittipaldi, quase um F1 
GM 42. Cruze, um carro que te leva além 
GM 43. Cruze, viva o novo 
GM 44. Celta, o melhor no que interessa: economia 
GM 45. Prisma, viciante igual parque de diversões  
GM 46. Sonic, um carro radical 
GM 47. Spin, curta com todos 
GM 48. Cobalt, mudando os padrões dos sedans 
GM 49. S 10, simplifica qualquer situação 
GM 50. Agile EasyTronic, leve a vida mais tranquila 
GM 51. Cruze, a cidade se adapta a você 
GM 52. Trailblazer, mude seus padrões 
GM 53. Onix, saia do tradicional 
GM 54. Onix, descubra o que há de novo 
GM 55. Onix, novas funções para seus dedos 
GM 56. Prisma, sport ou sedan? Os dois 
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GM 57. Prisma, sportivo e sedan no mesmo carro 
GM 58. Tracker, se surpreenda com a cidade – Meia noite em paris 
GM 59. Cruze, tecnologia e estabilidade de aviões a jato 
GM 60. TrailBlazer, força, resistência e espaço 
GM 61. Onix, não te deixa esquecer o essencial 
GM 62. Tracker, pronto para qualquer tipo de aventura 
GM 63. S 10, para homens de força 
VW 1. Gol, o carro companheiro que te acompanha em todas as situações 
VW 2. Gol, não vem “pelado” já vem de fábrica com itens que são opcionais na concorrência 
VW 3. Parati, tudo que você deseja num carro não é opcional, já vem de fábrica 
VW 4. A primeira Parati a gente nunca esquece 
VW 5. Parati 16 V, mais força e rapidez  
VW 6. Polo Classic, um carro confortável para família toda 
VW 7. Gol turbo, tecnologia dos aviões na motorização do carro 
VW 8. Gol, ágil, forte e confiável como um labrador 
VW 9. Polo Hatch, um romance entre carro e motorista 
VW 10. Polo, o carro que te faz importante 
VW 11. Polo Sedan, um romance entre carro e motorista 
VW 12. Polo Sedan, quem tem é muito importante 
VW 13. Saveiro, a pick-up que leva você a qualquer lugar 
VW 14. Saveiro City, a pick up para qualquer aventura 
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VW 15. SpaceFox, cabe tudo que você imaginar 
VW 16. Fox, o compacto mais alto, depois dele você acostuma a ver o mundo de cima 
VW 17. Fox, o carro para quem é espaçoso 
VW 18. Fox, o compacto espaçoso para pessoas altas 
VW 19. Gol, não é um carro de brinquedo é um VW 
VW 20. Gol, um carro que causa arrependimento em quem não tem um 
VW 21. Fox 4 portas, o carro para todos os grupos (engraçado que essa propaganda contradiz 

a VW 15) 
VW 22. Fox, compacto que acomoda confortavelmente a Ana Hickmann  
VW 23. Cross Fox, um compacto ágil  
VW 24. Fox, o compacto pensado para pessoas altas  
VW 25. Gol, confiável e seguro igual a deixar um labrador sozinho com um bebe 
VW 26. Fox, o primeiro e único compacto espaçoso por dentro 
VW 27. Fox, ainda bem que nem tudo é bom e bem feito como um VW 
VW 28. Fox, um compacto que promove menos trânsito a paz na humanidade 
VW 29. Gol G4, a continuação da sua história com Gol 
VW 30. Gol, o carro para usar sem dó para gente de verdade – verdade n 72 
VW 31. Gol, o carro para usar sem dó – verdade n 74 
VW 32. Polo, o mundo inteiro dirige o mesmo carro – lançamento vem aí 
VW 33. Polo, o mundo inteiro dirige o mesmo carro  
VW 34. Space Fox, tão espaçoso que todos os objetos querem ficar dentro dele 
VW 35. Gol, use sem dó – verdade 116 
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VW 36. Golf, o carro que você não cansa de dirigir (Forest Gump) 
VW 37. Golf, pelo prazer de dirigir 
VW 38. Jetta, o carro que só é devagar no slow motion 
VW 39. Parati Track & Field, você faz o impossível para não deixar de dirigir 
VW 40. New Beatle, o carro para todos os tipos de personalidade  
VW 41. Novo Gol, lindo como a Gisele resistente como Silvester - cinema 
VW 42. Novo Gol, o mesmo que você já conhece ainda melhor 
VW 43. Novo Gol, lindo como a Gisele e resistente como Silvester - curiosos 
VW 44. Novo Gol, lindo como a Gisele e resistente como Silvester – ninjas 
VW 45. Jetta Variant, um carro esportivo disfarçado de SW 
VW 46. Space Fox, pode imaginar ele existe – cachorro peixe 
VW 47. Voyage, o sedan dos seus sonhos 
VW 48. Novo Fox, o assunto do momento - velhinhos 
VW 49. Novo Fox, quando você quer mudar de assunto entre nele - pássaro 
VW 50. Novo Fox, quando você quer mudar de assunto entre nele - médico 
VW 51. Fox, ver o mundo do alto é mais gostoso 
VW 52. Polo I-motion, dirija com inteligência 
VW 53. Nova Saveiro, levando diversão e emoção aos lugares 
VW 54. Voyage, a VW surpreendendo com esse sedan – Sepultura tocando MPB 
VW 55. Um comparativo entre líderes de vendas: Paulo Coelho e Voyage, um VW 
VW 56. Motivos que fazem todos adorarem um VW 
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VW 57. Amarok, a pick-up tão forte e resistente que leva um elefante na caçamba 
VW 58. Nova Saveiro, a pick-up para qualquer aventura 
VW 59. Space Fox, cabe tudo o que você imaginar 
VW 60. Tiguan, tecnologia que parece mágica 
VW 61. Voyage, a VW pensou em tudo nesse sedan 
VW 62. Amarok, resistente em qualquer terreno, você não vai querer sair dela 
VW 63. Jetta, dentro do carro todo mundo tem assunto, até o cachorro 
VW 64. Polo Blue Motion, tecnologia ecológica  
VW 65. Polo, o carro que não deixa você mentir 
VW 66. Space Cross, cabe a aventura que você imaginar 
VW 67. Tiguan, o carro da cidade e do campo 
VW 68. Touareg, tecnologia para um trânsito mais seguro 
VW 69. VW, os carros que unem Brasil e Alemanha 
VW 70. Amarok, força e inteligência juntas - exército 
VW 71. Amarok, força e inteligência juntas – xadrez 
VW 72. Fox, nada surpreende mais que ele – argentino 
VW 73. Cross Fox I-Motion, quando dirigir gaste energia com o que interessa 
VW 74. GOL, o carro que ultrapassa gerações 
VW 75. GOL, o carro que quebra recordes 
VW 76. GOL, o carro que supera as expectativas 
VW 77. Voyage, a melhor fase da sua vida 
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VW 78. Amarok, força e inteligência juntas – arremesso 
VW 79. Amarok, a força da inteligência 
VW 80. Novo Fusca, a evolução do carro 
VW 81. Gol Rallye track, o carro para qualquer diversão 
VW 82. Saveiro, a pick-up para quem gosta de aventura 
VW 83. Fox, surpreende até uma surpresa 
VW 84. Cross Fox, o compacto ágil para sobreviver aos desafios da cidade ou sair dela 
VW 85. Kombi, a despedida 
VW 86. Saveiro, carregada de aventura e do que você quiser 
VW 87. UP, o carro alto-astral 
VW 88. Amarok, a pick-up para qualquer tipo de terreno 
VW 89. Amarok, a pick-up forte e inteligente 
VW 90. Golf, atendendo aos seus desejos 
VW 91. Jetta, o sedan esportivo 
VW 92. UP, diversão com segurança 
VW 93. UP, o 1.0 mais potente 
T1: tecnologia e cuidado em cada detalhe do automóvel, além do que você pode enxergar  
T2: tudo que você precisa e deseja você encontra num Corolla 
T3: O novo padrão de referência em sedan, estilo, sofisticação e o prazer em dirigir o novo 

Corolla – ruas vazias 
T4: A Hilux é a pick up que passa por qualquer obstáculo com tranquilidade, líder da categoria 
T5: O novo motor VVT-i Flex, tecnologia e prazer em dirigir o novo Corolla 
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T6: o novo Corolla é o carro dos seus sonhos 
T7: Quebre a rotina e pense diferente dos outros com um novo padrão de liberdade 
T8: Vagner Moura e Selton Melo, atores famosos, apresentando e elogiando as novidades do 

Corolla e o prazer de dirigir  
T9: Bernardinho falando da responsabilidade de manter a liderança que exige muito treino e 

garra, assim como se espera da nova Hilux que é líder por seis anos consecutivos na 
categoria Diesel (primeira vez que é mencionada qual é a categoria) 

T10: SW4 um carro para cidade e para o campo, elegante, seguro e forte como um cavalo 
T 11: Wagner Moura e Selton Melo reparando nos novos elementos do Corolla Sport, um 

copiou o carro do outro como numa competição sobre quem tem o melhor carro. A decisão 
fica para um racha entre os dois na ponte estaiada completamente vazia. 

T12: Samuel Rosa, Pitty, Tony Bellotto, Marcelo Bonfá e PJ formam uma banda para cantar 
sobre o prazer e liberdade de dirigir o Etios, modelo econômico, espaçoso, potente e para 
os jovens com qualidade Toyota. (Boa parte da peça o carro está sozinho na rua) 

T13: Etios Sedan é um carro espaçoso e com boa performance. Ninguém melhor para falar dos 
benefícios do carro durante a propaganda do que as pessoas que estão dentro do veículo: 
um casal jovem que chamam para um teste Etios, o teste drive para quem gosta de carro. 

T14: Etios Hatch é um carro compacto, super espaçoso e com boa performance. O dono que 
está dirigindo recomenda e fala que dá vontade de acelerar e chama para um teste Etios, o 
teste drive para quem gosta de carro. (Ruas vazias) 

T15: O Corolla merece andar no tapete vermelho por onde passa, pois é um carro admirado no 
mundo todo e deixa seus donos satisfeitos. 

T16: para quem dirige ou está dentro do Etios é como se fizesse parte do lançamento de um 
filme no cinema  

T17: Etios cross, um carro para viver aventuras na cidade e no campo. 
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T18: Hilux, o relacionamento com quem tem é tão perfeito que se algo acontecer a pick up 
chora-se e sente-se falta como quando alguém que se ama vai embora, mas ela é invencível 
e não deixa você na mão. 

T19: A nova Rav4 é diferente de tudo que você já viu, mas é igual a você 
T20: O novo Corolla deixa as pessoas dos lugares por onde passa mais felizes, pois é um carro 

irresistível 
T21: Etios, um carro que vai fazer você pensar diferente  
T22: Hilux, a pick up que passa com tranquilidade por qualquer tipo de terreno, rio, montanha 

etc. 
T23: Hilux e SW4 são pick up e SUV que dão conta dos obstáculos da cidade e do campo, elas 

são invencíveis 
T24: Novo Corolla, mais seguro e ainda mais irresistível (Total falta de criatividade, mais do 

mesmo dos anos anteriores) 
T25: a Hilux é tão forte, resistente e confiável que apenas a versão mais nova da Hilux pode 

superar ela. 
Após a elaboração das proposições descritivas com a interpretação das mensagens 

de cada peça, foi desenvolvida a Tabela 14, para classificar determinadas peças cuja a análise 
irá encaminhar para a resposta do problema de pesquisa e cumprir os objetivos propostos.  

Para determinar quais peças serão colocadas em cada um dos seis quadros, foi 
utilizada amostragem teorética, “processo de coleta de dados para a geração de teoria segundo 
a qual o analista coleta os códigos em conjunto e analisa seus dados [...] a fim de desenvolver 
a sua teoria” (GLASER; STRAUSS, 2006, p. 45). O que será aproveitado da amostragem 
teorética são os critérios de seleção das peças, nessa pesquisa não há qualquer intenção de criar 
uma nova teoria. 

A questão central da amostragem teorética é descobrir qual o grupo ou subgrupo 
será escolhido e comparado. Como existem muitas possibilidades de comparação, esses grupos 
devem ser selecionados de acordo com pontos levantados pela teoria. Segundo Glaser e Strauss 
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(2006), as comparações entre os grupos são conceituais, feitas por meio de evidências que 
indicam similaridade ou não aos conceitos das categorias. 

Seguindo as lentes teóricas utilizadas nessa pesquisa, o critério principal é a 
preocupação com o meio ambiente, se ele aparece ou não nas peças publicitárias. 
Posteriormente, separa-se os automóveis por segmento de mercado (entrada, intermediário e 
luxo) e cruzam-se as escolhas para poder compará-las conforme as categorias de análise. 

 Segmento do Automóvel 
 Entrada Intermediário Luxo 

Com apelo 
ambiental       

Sem apelo 
ambiental       

Tabela 10 - Critérios de Classificação Inicial das Peças 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

5.6.2 Codificação  
Como afirmado na seção 5.5.4, na codificação os documentos são convertidos de 

acordo com os seus respectivos significados integrais. Nessa pesquisa, essa conversão foi feita 
por meio de recorte e combinação (BARDIN, 2010). Foram selecionadas quinze peças, que 
estão distribuídas na Tabela 11 de acordo com tema e objeto, conforme foi explicado na seção 
5.5.4. 

 Segmento do Automóvel 
 Entrada Intermediário Luxo 

Com apelo 
ambiental 

VW64    T12     
F6 

F31    F55    
T5  

Sem apelo 
ambiental 

VW4     VW27   
VW82 

GM2    
VW36    
VW91 

F32   
VW71   

T23 
Tabela 11 - Peças Selecionadas para Análise 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Para definir qual o segmento de mercado o automóvel pertence foi utilizado o 
critério de preço (Tabela 12), para isso foi feito um levantamento dos preços dos automóveis 
das 240 peças e em seguida a classificação de cada modelo em um segmento (Tabelas 
APÊNDICE E). 
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Preço Segmento 
> R$ 50.000 Entrada 
de R$ 51.000 a R$ 80.000 Intermediário 
< R$ 81.000 Luxo 

Tabela 12 - Preço x Segmento de Mercado 
Fonte: elaborado pela autora, 2016 

O que determinou a razão de qual peça foi selecionada e em qual quadro ela foi 
classificada foram três dos quatro objetivos da pesquisa: 

 Analisar como a Ford, GM, VW e Toyota trabalham os impactos de seus 
automóveis no meio ambiente; 

 Identificar elementos que caracterizem o conflito entre a preocupação com o 
meio ambiente e a utilização do automóvel; 

 Identificar como a cultura e a simbologia do automóvel no Brasil são utilizadas 
nas peças publicitárias para promover a venda do produto. 

Primeiro as peças foram classificadas por com ou sem apelo ambiental, e depois de 
acordo com o segmento de mercado em que o automóvel pertencia, buscou-se os elementos 
apontados nas dimensões de cada categoria de análise. 
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6. RESULTADOS 
Após a pré-análise e codificação dos documentos, foi realizado as transcrições das 

quinze peças selecionadas detalhando os elementos textuais, de fala e escritos, e a composição 
de cena (APÊNDICE F). Em seguida, os itens de análise encontrados nas peças foram 
agrupados conforme as dimensões criadas na seção 5.5.5. 
Categoria: Elementos que caracterizam relação com o meio ambiente e seu oposto. 

Dentro dessa categoria foram estabelecidas duas dimensões: Impacto ao Meio 
Ambiente e Tipo de Comunicação. Na primeira (Tabela 13), destaca-se que quatorze das quinze 
peças apresentam algum tipo de impacto ao meio ambiente. O item Interação com o Meio 
Ambiente foi assinalado, em algumas peças, mais de uma vez. Dessas, dez demonstram respeito 
e cuidado ao meio ambiente, sendo a VW a empresa que mais possui discursos que são 
contraditórios entre si – as vezes na mesma peça. Ora a empresa manifesta respeito e 
preocupação com o meio ambiente ora ela prefere deixar o mundo como está como acontece na 
peça VW27. Na peça VW4 apresenta um discurso negativo em relação a utilização de transporte 
público. O item Local Utilizado de Cenário sobressai a presença do automóvel sendo dirigido 
em áreas que não são destinadas a ele, como florestas, rios e gramado, pois dessa forma está 
causando danos à natureza. Esse item aparece na peça da Ford (F55) e da Toyota (T23). O item 
Tipo de Combustível apareceu apenas em duas peças: T5 e T12 destacando a Toyota em relação 
as outras empresas. Já os itens Riscos de Utilização do Produto e Reciclagem de Peças não são 
mencionados em nenhuma das quinze peças. 

Empresa Código 
da Peça Dimensão Item de Análise Variável no Contexto 

Ford F6 IA Local usado de cenário 
Interação com a natureza 

"campo de energia eólica. Conforme o Fiesta passa, as hélices 
giram" 
"deixar uma família de patos atravessar a estrada" 

Ford F31 IA Interação com o meio ambiente "de qual polui menos, adivinha? Deu Ford Focus" 

Ford F55 IA 
Local usado de cenário 

Interação com o meio ambiente 
Local usado de cenário 
Local usado de cenário 

"mostra uma paisagem de montanhas e foca dentro da mata" 
"um barco num lago com jovens pulando na água" 
"estrada de terra com montanhas ao fundo" 
"carro parando no alto da montanha" 

Chevrolet GM2 IA Local usado de cenário "antigo cartão postal de Nova York, as torres do WTC" 
Volkswagen VW4 IA Interação com o meio ambiente "faz o sinal para o ônibus que está chegando pare" 
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Volkswagen VW27 IA 
Interação com o meio ambiente 
Interação com o meio ambiente 
Interação com o meio ambiente 
Interação com o meio ambiente 
Interação com o meio ambiente 

"iam usar menos matéria prima". 
"lavando o Fox dele na frente de casa com uma mangueira". 
"enquanto desperdiça água" 
"diferentes produtos que poderiam durar muito mais e não 
precisariam ser trocados por estarem estragados" 
"A fumaça da chaminé de uma fábrica some e os estragos da 
retirada de matéria prima também" 
"é melhor deixar tudo do jeito que está para ele poder ter o 
Volkswagen dele" 

Volkswagen VW36 IA Interação com o meio ambiente 
"muito tempo dirigindo pelos EUA vários outros motoristas de 
Golf resolvem se juntar a ele e formam filas de carros pelos 
lugares por onde ele passa" 

Volkswagen VW64 IA Interação com o meio ambiente 
Local usado de cenário 

"Polo Blue Motion, até 15% menos de consumo e emissão de 
CO2. Parece pouco, mas faz muita diferença" 
"mostrando para seu amigo como sua casa sustentável funciona" 

Volkswagen WV71 IA Interação com o meio ambiente 
"Amarok descendo um morro de terra e pedras, acelerando numa 
estrada de terra, passando com a pick-up na lama e em seguida 
entrando com a Amarok numa estrada de asfalto" 

Volkswagen W82 IA Interação com o meio ambiente 
Interação com o meio ambiente 

"rapaz chega na floresta com a Saveiro e vai em busca de uma 
cobra gigante" 
"os dois caem num rio, onde ficam lutando por alguns instantes 
até que o rapaz se vê cercado pela cobra e começa a dar socos na 
cabeça dela" 

Volkswagen VW91 IA Local usado de cenário 
Interação com o meio ambiente 

"pela cidade" 
"O cavalo da menina está levando um cachorro a tira colo" 

Toyota T5 IA 
Tipo de combustível 

Interação com o meio ambiente 
Interação com o meio ambiente 

"motor Dual VVT-i 2.0 Flex" 
"um farol fechando e ele breca"  
"o Corolla está numa rua em frente a faixa de pedestre onde 
passam três mulheres" 

Toyota T12 IA Tipo de combustível 
Local usado de cenário 

"Baixo consumo de combustível" 
"vão passando por várias ruas da cidade de São Paulo" 

Toyota T23 IA 
Local usado de cenário 

Interação com o meio ambiente 
Interação com o meio ambiente 
Interação com o meio ambiente 

"a Hilux numa estrada de terra enquanto o locutor descreve 
situações típicas de quem dirige na cidade" 
"esperando uma manada de bois passar"  
"Então a SW4 passa por uma ponte de tábuas de madeira"  
"a Hilux  numa estrada de terra levantando poeira para depois 
entrar no lago como se estivesse no lava-rápido." 

Tabela 13 - Dimensão Impacto ao Meio Ambiente 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2016 
Legenda: IA  Impacto ao Meio Ambiente 

Na segunda dimensão (Tabela 14), foi possível classificar dez peças. Dessas, oito 
destacam o discurso Informativo, a peça VW64 ensina como cuidar do meio ambiente dentro 
de casa e T23 fala de como a Hilux e a SW4 são ideais para situações cotidianas da cidade. O 
item de análise Greenwashing foi encontrado em três peças, ou seja, as mensagens dessas peças 
em relação ao cuidado com o meio ambiente são falsas (ZENONE; DIAS, 2015) e, não é 
necessário comparar a peça com alguma atitude da empresa no mercado, na própria peça é 
possível notar discrepâncias e contradições no tipo de mensagem. É o que acontece nas peças 
F55, VW 27 e VW82. O item Persuasiva foi identificado em apenas três peças, sendo uma da 
VW e duas da Toyota, são discursos que chamam o consumidor para conhecer e testar o carro 
e o colocam como um complemento de vida. 
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Empresa Código da 
Peça Dimensão Item de Análise Variável no Contexto 

Ford F31 TC 
Informativa 
Informativa 
Informativa 
Informativa 

"Revista Car & Driver – março 2009 e setembro 2010" 
"Revista Quatro Rodas – outubro 2010" 
"Revista Auto Esporte – março 2009" 
"Estado de São Paulo – Instituto do Meio Ambiente e IBAMA – setembro 
2009" 

Ford F55 TC 
Greenwashing  

Informativa 
Informativa 

"aqui é EcoSport" 
"Filmado em ambiente controlado" 
"Símbolo IBAMA PROCONVE – na cidade somos todos pedestres" 

Volkswagen VW27 TC Greenwashing  
Persuasiva 

"ah não seria bom se tudo fosse bem feito que nem um Volkswagen?!".  
"Volkswagen, perfeito para sua vida" 

Volkswagen VW64 TC Informativa 
Informativa 

"Energia solar. Janela de super insolação: entra muita luz e eu economizo 
energia. Aqui coleta seletiva, o lixo orgânico vira adubo e eu uso na horta, tá 
vendo?! Uma coisa ajuda a outra. Oh, toda a pintura da casa é a base de 
água".  
"Saiba mais em: vw.com.br/bluemotion" 

Volkswagen WV71 TC Informativa "Cinto de segurança salva vidas" 
Volkswagen W82 TC Greenwashing  

Informativa 
"Imagens fictícias. Respeite os animais, o meio ambiente, as leis de trânsito e 
as regras para o correto transporte de cargas".   
"Selo IBAMA PROCONVE – Respeite os limites de velocidade" 

Volkswagen VW91 TC Informativa "Selo IMABA PROCONVE – todos juntos fazem um trânsito melhor" 

Toyota T5 TC Persuasiva  
Persuasiva 

"Faça um test drive".  
"A mensagem da peça é repetitiva" 

Toyota T12 TC Informativa "Selo IBAMA PROCONVE – Respeite a sinalização de trânsito" 

Toyota T23 TC Informativa 
Persuasiva 

"A Hilux e a SW4 2015 são ideais para usar na cidade. Sobem rampa de 
shopping com tranquilidade". 
"Conheça a linha 2015 e faça um test drive" 

Tabela 14 - Dimensão: Tipo de Comunicação 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 
Legenda: TC  Tipo de Comunicação 

Categoria: Cultura do Carro. 
Dentro dessa categoria foram estabelecidas três dimensões: Simbolismo, Questões 

de Gênero e Ostentação. Na primeira (Tabela 15), foi possível classificar dez peças que utilizam 
o simbolismo como técnica de promoção do automóvel. O item de análise Projeção de Status é 
o destaque dessa dimensão, pois aparece em seis peças e mais de uma vez por peça. Esse item 
é usado pelas quatro empresas e representa a posição social que determinado automóvel vai 
colocar quem o possuir. A peça GM2 e F32 apresentam o Vectra e o Fusion, respectivamente, 
como carro de executivo. O item Liberdade é utilizado em quatro peças, Ford e VW posicionam 
EcoSport, Golf, Saveiro e Jetta, respectivamente, como sinônimos de liberdade para ir onde 
quiser, inclusive onde o carro não deveria como uma floresta. O item Projeção de Personalidade 
aparece em apenas duas peças, sendo destaque a T12 que é o lançamento do Toyota Etios. A 
peça reúne cinco músicos de bandas de rock de sucesso no Brasil em diferentes épocas para 
mostrar um carro que é para todos. 
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Empresa Código da 
Peça Dimensão Item de Análise Variável no Contexto 

Ford F32 S Projeção de Status 
"almoço de negócios"  
"Quatro executivos" 
"Onde pretende estar daqui cinco anos?" 

Ford F55 S Liberdade "filho se cria para o mundo" 
"Aqui é liberdade" 

Chevrolet GM2 S Projeção de Status "passa por um homem de sobretudo e maleta, o casaco levanta 
e ele fica olhando para o carro como se o desejasse" 

Volkswagen VW4 S 
Projeção de Status 
Projeção de Status 

Projeção de Personalidade 
"fica emburrado porque tem que andar de ônibus" 
"a primeira Parati a gente nunca esquece"  
"O ator Paulo Vilhena" 

Volkswagen VW4 S Projeção de Status "A Geração III da station mais jovem do país" 
Volkswagen VW36 S Liberdade "desperta o interesse da mídia e da população e as pessoas 

começam a olhar ele como uma celebridade" 
Volkswagen W82 S Projeção de Status 

Liberdade 
"a isca tai. Bora pescar?!". 
"Vamos embora!" 

Volkswagen VW91 S Liberdade 
"sabe a liberdade de dirigir um esportivo?" 
"se imaginando livre como se estivesse andando à cavalo num 
campo," 

Toyota T5 S Projeção de Status "dirigir é incrível" 

Toyota T12 S 
Projeção de Personalidade 

Projeção de Status  
Projeção de Status 

"Samuel Rosa e Pitty cantando" 
"Qualidade Toyota" 
"passam pelo público dentro do carro como se ele fosse o 
famoso no tapete vermelho" 

Tabela 15 - Dimensão Simbolismo 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 
Legenda: S  Simbolismo 

Na segunda dimensão (Tabela 16), foi possível classificar sete peças, entretanto, 
nas que aparecem a pessoa que está dirigindo o carro todas são homens. As quatro empresas 
posicionam seus automóveis para o mercado masculino. O destaque é para a peça F32 que fala: 
“quem dirige o Ford Fusion fez por merecer” após mostrar que a única executiva da propaganda 
não pode dirigir o carro. Quando mulheres aparecem nas peças, elas estão sentadas no banco 
do passageiro ou sendo paqueradas nas ruas quando passam pelo motorista, mesmo que de 
forma sutil. 

Empresa Código da 
Peça Dimensão Item de Análise Variável no Contexto 

Ford F31 QG Carro "de Homem" "no teste comparativo de namorada do motorista: (Assobio), 
deu Ford Focus."  

Ford F32 QG Carro "de Homem" 

"Executivo 2 se imagina dirigindo  
um Ford Fusion...com a Executiva no banco do passageiro". 
"a Executiva... se imagina na mesma estrada dentro do 
Fusion com o Executivo 2 dirigindo e ela no banco traseiro 
lendo jornal". "Quem dirige o novo Ford Fusion fez por 
merecer". 

Chevrolet GM2 QG Carro "de Homem" "Passa por uma mulher e levanta a saia dela mostrando a 
calcinha" 

Volkswagen VW4 QG Carro "de Homem" "seguinte ele está dirigindo a Parati" 
Volkswagen WV71 QG Carro "de Homem" "bar onde dois homens muito musculosos parecem estar 

fazendo um braço-de-ferro" 
Volkswagen VW91 QG Carro "de Homem" "Um homem dirigindo o Jetta" 

Toyota T5 QG Carro "de Homem" "homem que está dirigindo" 
Tabela 16 - Dimensão Questões de Gênero 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 
Legenda: QG  Questões de Gênero 
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Na terceira dimensão (Tabela 17), apenas quatro peças apresentam situações em 
que o carro é utilizado para exibição. Duas peças da Toyota posicionam o automóvel como 
objeto de desejo alheio. A GM também demonstra isso na campanha de lançamento do Vectra 
no ano 2000 (GM2). 

Empresa Código da Peça Dimensão Item de Análise Variável no Contexto 
Chevrolet GM2 O Exibicionismo "Por onde o carro passa ele prende a atenção dos olhos das 

pessoas" 
Volkswagen VW4 O Exibicionismo "uma garota passa e olha para ele. Ele olha de volta pelo 

retrovisor enquanto ela vai embora" 
Toyota T5 O Exibicionismo "sorri e acelera após elas saírem da faixa" 
Toyota T12 O Exibicionismo "por onde passam todos param o que estão fazendo para 

olhar o Etios" 
Tabela 17 - Dimensão Ostentação 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 
Legenda: O  Ostentação 

Categoria: Elementos Distintivos no Automóvel. 
Dentro dessa categoria foram estabelecidas três dimensões: Itens de Distinção, 

Capacidade de Consumo do Público Alvo e Cuidados Técnicos. Nessa categoria a ordem em 
que as dimensões aqui apresentadas não seguem a sequência em que foram colocadas, isso pois, 
a dimensão Itens de Distinção envolve uma comparação entre os modelos de entrada, 
intermediário e de luxo. Então, ela será apresentada por último. 

Na segunda dimensão (Tabela 18), sete peças apresentam o automóvel para um 
público com características específicas, como aventureiros, pessoas que se interessam e tem 
conhecimento em carros. Classificando as mensagens no item Estilo de Vida. Apenas uma peça, 
a F31, menciona condição de pagamento, mas não apresenta o preço do Focus. 

Empresa Código da 
Peça Dimensão Item de Análise Variável no Contexto 

Ford F31 CP Estilo de vida 
Preço 

"um carro para quem gosta de carro" 
"Taxa zero e saldo em 24 meses." 

Ford F55 CP Estilo de vida 
Estilo de vida 

"um rapaz correndo na chuva" 
"uma moça de roupa no mar, o EcoSport dando cavalo-de-pau na lama, 
um rapaz pulando de um penhasco em direção a água, o EcoEsport 
numa trilha, uma moça surfando, um rapaz pulando num penhasco" 

Volkswagen VW36 CP Estilo de vida "Eu só pensava em seguir e dirigir e dirigir" 
Volkswagen VW64 CP Estilo de vida "Até meu jardim cria energia solar. Eu te falei que a gente reaproveita 

água da chuva?" 
Volkswagen W82 CP Estilo de vida "o carro para quem gosta de aventura. Para quem gosta de aventura 

mesmo!" 
Volkswagen VW91 CP Estilo de vida 

Estilo de vida 
"Jetta, o esportivo disfarçado de sedan" 
"cada um com seu cavalo personalizado como se fosse um carro" 

Toyota T12 CP Estilo de vida "no lugar onde será o show deles" 
Tabela 18 - Dimensão Capacidade de Consumo do Público Alvo 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 
Legenda: CP  Capacidade de Consumo do Público Alvo 
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Na terceira dimensão (Tabela 19), nove peças foram assinaladas por destacar as 
características técnicas dos veículos. O destaque é para o item Características Mecânicas que 
são mencionadas em oito dessas nove peças, mais de uma vez por peça. As empresas 
demonstram que elas são as mais importantes para promover o automóvel. Em seguida, o item 
Tecnologia também aparece, mas apenas a partir dos modelos classificados como intermediário. 
Já o item Itens de Segurança está presente em apenas duas peças, uma da Ford (F32) e uma da 
Toyota (T12), e nas duas são colocados como texto e não mencionados nas falas.  

Empresa Código da Peça Dimensão Item de Análise Variável no Contexto 
Ford F6 CT Características Mecânicas 

Características Mecânicas "você nunca viu tanta força"  
"Zetec RoCam 1.0 Surpercharger 1.6" 

Ford F31 CT 
Características Mecânicas 

Tecnologia 
Características Mecânicas 

"teste comparativo de câmbio: deu Ford Focus"  
"E no teste comparativo de tecnologia: deu Ford Focus 
também."  
"Bom, no teste comparativo de performance" 

Ford F32 CT 
Tecnologia 

Características Mecânicas 
Características Mecânicas 

Itens de Segurança 
Características Mecânicas 

"Sync Media System" 
"Tração Integral AWD" 
"Motor V6 243 cv" 
"6 Airbags" 
"Câmbio Sequencial 6 Velocidades" 

Volkswagen WV71 CT 
Características Mecânicas 
Características Mecânicas 
Características Mecânicas 

"controle automático de descida" 
"4x4 permanente"  
"e agora com câmbio automático de oito marchas" 

Volkswagen W82 CT Características Mecânicas "Tampa com sistema de amortecimento" 

Volkswagen VW91 CT 
Características Mecânicas 
Características Mecânicas 

Tecnologia 
Tecnologia 
Tecnologia 

"Motor TSI de 211 cv – o mais potente da categoria". 
"Transmissão automática DSG de 6 velocidades". 
"Infotainment com navegação"  
"Controle eletrônico de estabilidade e tração" 
"Ar-condicionado com duas zonas de temperatura" 

Toyota T5 CT 
Características Mecânicas 

Tecnologia 
Características Mecânicas 

"maior potência da categoria" 
"câmbio paddle shift no volante" 
"motor Dual VVT-i 2.0" 

Toyota T12 CT 
Características Mecânicas 

Itens de Segurança 
Itens de Segurança 

"Motores 1.3 e 1.5 Flex" 
"3 anos de garantia" 
"Air bags de série e ABS" 

Toyota T23 CT Tecnologia 
Tecnologia "Sistema multimídia com navegador, DVD e TV digital". 

"Transmissão com inteligência artificial" 
Tabela 19 - Dimensão Cuidados Técnicos 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2016 
Legenda: CT Cuidados Técnicos 

Como escrito anteriormente, a primeira dimensão Itens Distintivos envolve uma 
comparação entre os modelos de automóveis. Sendo assim, foram selecionadas apenas as peças 
em que o interior do carro também era mostrado, com exceção da GM2, essas peças estão 
reunidas na Tabela 20. 

Entrada Intermediário Luxo 
VW4 F55 F32 
VW82 GM2  

T12 VW91  
 T5  

Tabela 20 - Peças que Mostram o Interior do Automóvel 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 
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Os modelos apresentados nas peças VW4 (Parati), VW82 (Saveiro) e T12 (Etios), 
possuem características semelhantes em relação aos elementos que integram os itens de análise. 
Os três possuem painéis feitos com peças únicas e tem linhas horizontais, são de plástico de 
baixa qualidade, com poucas funcionalidades no painel e nenhuma no volante. As cores internas 
do Etios e da Saveiro são escuras e apresentam mesclas de peças foscas e com brilho. Já a Parati 
possui um interior com cores claras, mas o painel também é escuro e fosco. O design é mostrado 
na T12 e na VW82 sem muito destaque, já na VW4 acontece uma cena de ênfase no design da 
Parati. 

Nos modelos apresentados nas peças F55 (EcoSport), GM2 (Vectra), VW91 (Jetta) 
e T5 (Corolla), o primeiro destaque é para o design. Repetidamente a cenas focam nas linhas 
externas dos carros enquanto o locutor se refere as suas formas de perfeição. É possível 
observar, com exceção do Vectra, que os três automóveis possuem muitas funcionalidades no 
painel e no volante e as linhas internas são curvas. O EcoSport apresenta mescla de fosco com 
brilho e seu interior é escuro. O Corolla possui cores claras e escuras no painel e banco de couro 
cinza. O Jetta, apresenta partes do painel cromadas em meio as peças foscas, é possível notar 
que o painel é feito com encaixe de mais de uma peça, entretanto, não existe continuidade entre 
o painel e as portas, o interior é claro com bancos e portas com couro. 

O único modelo que representa carro de luxo é o da peça F32 (Fusion), assim como 
nos modelos intermediários, o design é o primeiro a receber destaque e isso se repete diversas 
vezes durante a peça. No interior é possível notar que o painel é fosco com duas cores, cinza e 
preto, o painel e o volante estão recheados de funcionalidades e o couro das portas e dos bancos 
é preto. A Tabela 21 apresenta as partes destacadas como Itens de Distinção nas peças 
selecionadas. 

Empresa Código da 
Peça Dimensão Variável no Contexto 

Ford F31 ID "teste comparativo de design: deu Ford Focus" 
Chevrolet GM2 ID "a forma perfeita no voo" 

"e passa a mostrar em câmera lenta o design do carro" 
Volkswagen VW4 ID "fica alguns segundos rodeando e admirando o carro por fora antes de entrar, então ele 

senta no banco do motorista e analisa a direção e o painel" 
Volkswagen VW91 ID "Faróis bixênon com LED" 

Toyota T5 ID "começa mostrando a frente do Corolla " 
Toyota T12 ID "Muito espaçoso" 

"ficam admirando o carro por fora e por dentro" 
Toyota T23 ID "Toyota SW4 2015 Força e Elegância, Toyota Hilux 2015 invencível" 

Tabela 21 - Dimensão Itens de Distinção 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 
Legenda: ID  Itens de Distinção 
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Além dos itens de análise elaborados a partir do referencial teórico, surgiram mais 
três após a análise das peças. Ruas Vazias, Velocidade Alta e Surpresa/Novidade. Os três 
podem ser inseridos nas dimensões da categoria Elementos que Caracterizem Relação com o 
Meio Ambiente e seu Oposto. O destaque desses três novos itens de análise é que eles são 
comuns e frequentes nas peças das quatro montadoras desde as peças do ano 2000. A Tabela 
22 apresenta em quais peças eles se manifestam e como. 

Empresa Código 
da Peça Item de Análise Variável no Contexto 

Ford F6 

Ruas Vazias 

"estrada vazia em frente.." 
Ford F32 "numa estrada vazia" 

Chevrolet GM2 "no vazio eu crio a velocidade" 
"ruas completamente vazias" 

Volkswagen VW91 "Jetta passando sozinho pelas ruas" 
Toyota T12 "ruas de São Paulo sem outros carros" 
Ford F6 

Velocidade Alta 

"correndo por uma estrada" 
Ford F32 "se imagina dirigindo em alta velocidade" 
Ford F55 

"EcoSport passa correndo por uma trilha" 
"passa em alta velocidade por uma estrada de terra" 
"em alta velocidade na lama e na chuva" 

Chevrolet GM2 "passa ... em alta velocidade" 
Toyota T5 "velocímetro mostrando a velocidade aumentando" 
Toyota T23 "aceleram nas avenidas" 

"SW4 acelerando numa rua de terra" 
Volkswagen VW71 "acelerando numa estrada de terra" 

Ford F6 

Surpresa/Novidade 

"Novo Ford Fiesta" 
Ford F31 "Novo Ford Focus" 
Ford F32 "o novo Ford Fusion" 

Chevrolet GM2 "o ano 2000 chegou....de Vectra" 
Volkswagen VW4 "Nova Parati" 
Volkswagen VW82 "Nova Saveiro" 
Volkswagen VW36 "Novo Golf" 

Toyota T12 
"chegou o novo Toyota Etios, um carro que você 
nunca viu, uma sensação que você nunca sentiu" 
"...revele o novo Toyota Etios" 

Tabela 22 - Novos Itens de Análise 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

A seguir serão apresentadas as análises feitas de cada uma das peças. 
F6: A peça quer passar a ideia de que o carro está contribuindo para o meio ambiente 

ao gerar energia limpa (eólica), porem para fazer com que as hélices girem é necessário um 
motor movido à gasolina (a tal força apontada pelo locutor). A mensagem da peça possui um 
discurso contraditório, além do carro não preservar o meio ambiente ele está poluindo mais. E 
o fato de que um carro 1.0 jamais faria vento suficiente para um campo de energia eólica 
funcionar. 
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F31: A peça quer convencer o consumidor de que o Focus é o melhor carro da 
categoria, inclusive nos itens subjetivos que não tem ligação direta com o produto, como a 
beleza da parceira do motorista. Faz uma menção a preocupação com o meio ambiente ao 
afirmar que o Focus é o que menos polui nessa categoria e deixa claro que é carro de homem, 
que entende e se interessa por carro. 

F32: A mensagem da peça é que todos podem ser executivos, homens e mulheres, 
mas a mulher não merece dirigir o Fusion, só o homem. 

F55: A peça quer passar a ideia de que a natureza quer ser aproveitada pelo ser 
humano, gosta de vê-lo explorando e se divertindo. Quando mostram apenas os humanos na 
água, no meio da mata etc., eles não estão causando nenhum mal. Entretanto, ao passar com o 
carro em alta velocidade no meio das árvores ou gramado não se está promovendo cuidado com 
o meio ambiente, pelo contrário, se todos fizerem isso a natureza morre. 

GM2: A peça mostra uma falsa mobilidade urbana, como se não existisse nenhum 
outro veículo nas ruas, nem mesmo estacionados, apenas o Vectra que chegou para preencher 
o vazio do tempo. Um lugar onde as pessoas só andam a pé e as ruas foram feitas para o Vectra 
passar. 

T5: A peça quer mostrar como o novo motor do Corolla funciona, desde o início na 
combustão até o acionamento dos pistões. O interessante é que o VVT-i é um motor mais 
econômico e menos poluente lançado pela Toyota, mas essa informação não aparece nessa e 
em nenhuma outra propaganda, apenas no site. A mensagem da peça é repetitiva, menciona três 
vezes seguidas o novo motor e sua potência, mas não fala de seus benefícios. 

T12: A peça de lançamento do Etios representa a entrada da Toyota em um novo 
segmento de mercado. Tem caráter informativo, pois dá ênfase nos atributos do modelo e atestar 
que tem a qualidade já conhecida dos carros da Toyota. Utiliza músicos de sucesso em 
diferentes gerações como protagonistas para apresentar um carro que é para todos os públicos. 
O Etios foi colocado como o “hit” do momento. 

T23: A peça quer passar a ideia de que a Hilux e a SW4 podem ser usadas na cidade 
e no campo, que não existe dificuldade seja qual for a situação. Durante toda a propaganda os 
dois modelos da Toyota estão agredindo o meio ambiente, a Hilux espalhando terra enquanto 
faz um cavalo de pau e depois passando dentro do rio. A SW4 ela aparece correndo numa rua 
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de terra apertada. A mensagem da peça é mostrar que os carros são resistentes, porém a forma 
como isso foi apresentado não compactua com o posicionamento da empresa em prezar pelo 
meio ambiente. 

VW4: A peça passa a ideia de que ninguém é feliz andando de transporte público. 
As pessoas precisam do carro para se locomover confortáveis. Ela promove o contrário da 
mobilidade urbana ao estimular que cada um dos jovens precise ter um carro. 

VW27: A mensagem da peça é contraditória, no início o rapaz deseja que tudo fosse 
resistente para que o consumo diminuísse e o meio ambiente sofresse menos com as ações do 
homem, entretanto ele está lavando o Fox com a mangueira aberta enquanto ensaboa o carro 
durante todo o tempo em que imagina como as coisas seriam melhores com a qualidade VW. 
Depois ele percebe que se o mundo fosse essa perfeição que ele deseja ele não teria emprego e 
consequentemente não poderia comprar o Fox, então ele prefere que tudo o que é apontado 
como ruim permaneça para que apenas ele não seja prejudicado. 

VW36: A mensagem central da peça é que o Golf é um carro tão gostoso de dirigir 
que uma vez que você dá a partida não quer mais parar. Por outro lado, a história contada na 
peça é para incentivar mais e mais pessoas a pegarem seus carros e dirigir sem motivo ou lugar 
para ir. Apenas gastar combustível à toa.  

VW64: A peça tem caráter educativo ao mostrar como cada cidadão pode contribuir 
para a preservação do meio ambiente dentro de suas casas. O Polo, além de poluir menos está 
parado na garagem e não andando pela cidade. 

VW71: A peça quer passar a mensagem de que a Amarok não é apenas forte ou 
apenas inteligente, um estereótipo muito utilizado para definir pessoas. A ideia é mostrar que é 
possível ser muito forte e muito inteligente, pois a pick-up além de resistente possui sistemas 
de controles que são acionados sozinhos.  

VW82: A peça quer dar ideia de que a Saveiro é o carro para pessoas que gostam 
de aventuras radicais. O rapaz foi buscar uma isca grande o suficiente para o peixe que ele está 
querendo pescar. Enquanto ele começa a “caça” dele na floresta, ou seja, matando uma cobra 
com o intuito de matar outro animal muito maior, aparece uma mensagem escrita falando das 
imagens fictícias, que se deve respeitar os animais e o meio ambiente. Mensagem contraditória, 
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pois discurso e imagens não se complementam. E a letra do aviso é tão pequena que é quase 
imperceptível. 

VW91: A peça quer passar a ideia de que mesmo o Jetta sendo um sedan, quando 
você dirige é como se estivesse dirigindo um esportivo. O carro é grande, mas é ágil e espaçoso 
para levar toda a família. Curioso comparar estar no Jetta com cavalgar, pois pode dar a 
impressão de liberdade, mas não é nada confortável. 

6.1 Relatório de Sustentabilidade x Peças Publicitárias 
As análises são feitas em relação às informações apresentadas nas seções 4.3.1, 

4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4. 
A Ford afirma que a mobilidade urbana é o principal foco da empresa, além disso 

pretende reduzir ainda mais a quantidade de plataformas utilizadas para seus modelos. No 
mercado americano a empresa disponibiliza cinco modelos de carros elétricos e híbridos, mas 
no Brasil possui apenas um, o Fusion.  

Não foi realizada nenhuma campanha publicitária no Brasil para a versão híbrida 
do Fusion. Adicionado a isso, das 59 peças levantadas da Ford no perído de 2000 a 2015, apenas 
duas peças fazem menção com questões ambientais e apenas uma interage positivamente, que 
é F31. 

A GM busca melhorar a eficiência de suas linhas de produção e de seus modelos, 
combustíveis, novas tecnologias e segurança. O plano da empresa é voltar todo seu 
planejamento para um desenvolvimento sustentável da sociedade, ganhar clientes fiéis a marca, 
ser líder em tecnologia e entregar excelência para seus consumidores. No mercado americano 
são comercializados dois modelos elétricos, o Volt e uma versão do Spark. No Brasil o Volt é 
apresentado como o carro do futuro, mas não está disponível para a venda. 

No período de análise das peças, 2000 a 2015, as peças publicitárias da GM foram 
consideradas neutras em relação a apresentação de questões sustentáveis. Foram selecionadas 
63 peças que na maioria dos casos a mensagem era sobre as características técnicas, situações 
cotidianas com o carro e questões familiares – que não foram objeto desse estudo. Por não haver 
menções claras sobre o meio ambiente, apenas uma peça foi selecionada para a amostra final. 



97  

A VW possui uma cadeia de valor em que deve ser sustentável em todos os seus 
processos. O foco principal da montadora é melhorar a eficiência de seus motores para consumir 
menos combustível por km rodado (autonomia), além disso, novas parcerias com a China estão 
criando modelos híbridos e elétricos. A meta para 2018 é ser reconhecida como a fabricante de 
automóveis que mais se importa com o meio ambiente. No mercado americano a empresa 
possui duas versões híbridas do modelo Jetta, no Brasil essas versões não estão disponíveis. 
Apenas em 2011 foi lançado uma versão do Polo, a Blue Motion, que possui um motor mais 
eficiente e menos poluidor. 

As peças publicitárias da VW são as que mais se destacaram com mensagens em 
relação ao meio ambiente, sendo elas positivas ou não. Das 240 peças da pré análise, sete foram 
selecionadas para integrar a amostra final. Muitas vezes com discurso contraditório na própria 
mensagem, mas é notável o esforço da empresa para levantar questões sobre o tema em suas 
peças em relação às outras três empresas. 

A Toyota tem inserido na sua cultura, desde sua fundação, o respeito ao meio 
ambiente, para isso, o foco é em qualidade e inovação. Além disso, ela se esforça para 
demonstrar essa consideração. Assim como a Ford, a Toyota também está direcionando seus 
negócios para a evolução da mobilidade urbana. No mercado americano são comercializados 
oito modelos de automóveis híbridos. No Brasil existe apenas a terceira geração do Prius. 

Ao considerar as vinte e cinco peças publicitárias da Toyota no período de 2000 a 
2015, apenas as do modelo Etios faz menções positivas com relação a preocupação com o meio 
ambiente e, ainda de forma sútil. As outras peças, de modelos intermediários e de luxo, o 
automóvel aparece muitas vezes agredindo ao meio ambiente. A empresa não menciona sua 
cultura de respeito com a natureza em nenhuma das peças. 

 
  

  



98  

7. DISCUSSÃO 
A partir da categoria Elementos que Caracterizem relação com o Meio Ambiente e 

seu Oposto pode-se entender que nenhuma das quatro empresas é capaz de realizar um discurso 
consistente em suas peças publicitárias sobre o relacionamento do automóvel com o meio 
ambiente, pois mesmo quando faz (VW64) não condiz com a mensagem das outras peças da 
mesma montadora. E no caso da VW, a fraude no software que fala o quanto o automóvel está 
emitindo de poluente torna qualquer afirmação, principalmente as do relatório de 
sustentabilidade, contraditórias. A Toyota é uma empresa que preza pelo não desperdício e 
eficiência de produção desde sua fundação (OHNO, 1997), mas não utiliza as peças para 
comunicar essa filosofia da empresa, muito pelo contrário, as peças mostram o automóvel 
agredindo o meio ambiente. A Ford aborda o tema em algumas de suas peças, mas, assim como 
a VW, seus discursos são contraditórios. Quando acontece uma interação com o meio ambiente 
ela não é benéfica, ou seja, o carro está causando danos à natureza e a peça incentivando o uso 
do automóvel em lugares inadequados. No caso da GM, o tema praticamente não apareceu em 
sua publicidade. Isso mostra que a empresa, assim como as outras três, sabe que apelar para o 
cuidado com o meio ambiente, além de contraditório só pelo fato do produto por si só ser 
poluente, não é um fator influenciador na decisão de compra do consumidor brasileiro. 

Na categoria Cultura do Carro, nota-se que as quatro empresas utilizam elementos 
simbólicos atrelados ao automóvel em suas peças, muitas vezes unidos ao estereótipo de gênero 
de que o carro é o objeto utilizado por homens para chamar a atenção das mulheres. Adiciona-
se a isso, o puro exibicionismo que o automóvel pode proporcionar. Esse tipo de mensagem 
demonstra que existe um roteiro, que é considerado como seguro na hora de apresentar o carro, 
seguido pelas quatro empresas, é uma receita que sempre deu certo e eles continuam usando 
pelo menos desde o ano 2000. Em contrapartida, esse tipo de mensagem não serve para dar 
destaque a nenhuma peça, pois é sempre mais do mesmo. 

Já na categoria Itens Distintivos no Automóvel observa-se que em todos os 
segmentos (entrada, intermediário e luxo), as mensagens buscam trabalhar os itens que mais se 
destacam nos modelos, principalmente o design. O que já era esperado, pois o design é um dos 
elementos considerados determinantes pelo consumidor, após o preço e características 
mecânicas, para a escolha final do modelo. O estilo de vida apresentado na peça serve de 
projeção da posição que o automóvel classifica o seu dono na sociedade. Principalmente nos 
modelos intermediários e de luxo, as mensagens promovem que existe um carro “certo” para o 
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consumidor evidenciar suas preferências e escolhas na vida, como por exemplo, se o 
consumidor gosta de esportes radicais, tem prazer em dirigir, é um pai de família etc.  

Os cuidados técnicos são as características que mais são destacadas em 
praticamente todas as peças. Como dito anteriormente, características mecânicas e a quantidade 
de recursos tecnológicos disponíveis no interior de carro para melhorar a experiência do 
consumidor ao dirigir, são elementos decisivos para escolher um modelo. A partir das peças é 
possível observar que a questão de segurança aparece como um benefício que a empresa 
oferece, mas que na verdade foi influenciada pela Lei nº 11.910 de 18 de março de 2009 – que 
determina que a partir de 2014 todos os carros novos devem sair de fábrica com freios ABS e 
Air bag – é utilizada nas peças como destaque, sobretudo nos modelos de entrada que não 
tinham esses elementos a não ser que o consumidor pagasse por eles. 

O item de análise Ruas Vazias demonstra que é comum entre as quatro montadoras 
criar uma falsa situação de mobilidade urbana para promover o automóvel. As peças mostram 
o selo do IBAMA com a frase de respeite os limites de velocidade, na cidade somos todos 
pedestres etc., mas sempre que os veículos estão em movimento a velocidade é acima do limite 
permitido. No caso do item Novidade, as quatro empresas apresentam seus veículos como 
novidade, mesmo que seja por mudanças num determinado modelo ano-a-ano e não um modelo 
novo. 

Ao comparar os discursos entre o que é publicado no relatório de sustentabilidade 
e as mensagens das peças publicitárias nota-se grande falta de sintonia. A dicotomia é clara, as 
peças não são usadas como canal de comunicação sobre as diretrizes da empresa, servem apenas 
para promover os modelos de automóvel sem que exista qualquer coerência entre as peças, 
sejam elas de modelos diferentes ou não. 
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8. CONCLUSÃO 
Partindo de Gartman (2004), em que o autor relaciona escolas sociológicas da 

França e da Alemanha com a história da Indústria Automobilística, foi utilizado a teoria de 
distinção de Bourdieu (2007) e a teoria estética de Adorno (2011) para compreender as 
diferentes fases em que fatores culturais e sociológicos foram influenciados pelo automóvel. 
Em seguida, falou-se da cultura do carro abordada por Miller (2001) e o que ela desencadeia na 
sociedade até os dias de hoje.  

Ainda no referencial teórico, foi apresentada brevemente a história do surgimento 
do automóvel e, posteriormente, da Indústria Automobilística no mundo e no Brasil, assim 
como, as histórias das fabricantes que fizeram parte dessa pesquisa (Ford, GM, VW e Toyota). 
Então falou-se da questão da sustentabilidade e da preocupação com o meio ambiente 
(ORSATO, 2002, 2006) presentes nessa indústria relacionados ao papel da publicidade 
(TOSCANI, 2009; ZENONE; DIAS, 2015). 

Esta pesquisa buscou compreender como a cultura e a simbologia do automóvel se 
relacionam com questões ambientais no Brasil. Para tanto, buscou-se analisar como a Ford, 
GM, VW e Toyota trabalham os impactos de seus automóveis no meio ambiente. Investigou-
se também os discursos apresentados nos relatórios de sustentabilidade em comparação com o 
das peças publicitárias, em relação ao meio ambiente; elementos que caracterizem conflito entre 
a preocupação com o meio ambiente e a utilização do automóvel e, por fim, como essas quatro 
empresas aplicam elementos da cultura e da simbologia do automóvel para promover a venda 
de seus produtos. 

Conforme apresentado nos resultados, em relação ao Objetivo 1, ao se comparar os 
discursos dos relatórios de sustentabilidade com os das peças publicitárias, encontra-se 
evidências de contradições que, muitas das vezes, acontecem dentro do discurso de uma peça. 
Em relação ao Objetivo 2, os elementos que caracterizam conflito entre a utilização do 
automóvel e a preocupação com o meio ambiente são: cenas dos automóveis fora de locais 
adequados para seu uso, como rios, trilhas e gramados; gerar energia limpa com motor à 
gasolina e; egoísmo para ter benefícios (se o mundo for diferente, eu não poderia comprar meu 
carro). Já no Objetivo 3 foi identificado a presença recorrente de liberdade, projeção de status 
e questões machistas como elementos para promover diversos modelos, seja de entrada, 
intermediário ou de luxo.  
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A partir das oito dimensões criadas foi possível assinalar como elas se relacionam 
nas quinze peças. Essas relações foram denominadas como Forte ou Fraca e Direta ou 
Inversa. O critério utilizado como classificação foi o número de repetições que cada dimensão 
teve com outra em uma mesma peça, como ilustra a Figura 28. De 7 a 10 foi considerado 
forte, de 4 a 6 média e de 0 a 3 fraco, esse último não foi utilizado para a elaboração da Figura 
29, por essa razão, as relações existentes entre 4 e 6 foram consideradas fracas. 

 
Figura 28 - Classificação das Relações entre as Dimensões 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

A Figura 29 ilustra como acontece a relação entre as dimensões nas peças 
analisadas. 
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Figura 29 - Relação Entre as Dimensões 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

Ainda sobre a Figura 29 pode-se discutir as proposições. Observa-se que a 
Proposição 1 é verdadeira, pois foi constatado durante a elaboração dos resultados que é 
incompatível falar e mostrar um carro interagindo com o meio ambiente sem que exista a 
presença de danos ao segundo. Dessa forma, a Preposição 2 também é verdadeira. Quando as 
peças publicitárias falam sobre o meio ambiente, não estão sendo sinceras ao se comparar com 
as ações da empresa no mercado. Então, a Proposição 3 é falsa, pois o discurso apresentado nos 
relatórios de sustentabilidade não é condizente com o discurso das peças publicitárias. E por 
último, a Proposição 4 também é falsa, pois em momento algum as quatro empresas utilizaram 
suas peças publicitárias para comunicar o público sobre suas as estratégias em relação à 
sustentabilidade. 

É possível concluir que as quatro empresas Ford, GM, VW e Toyota, durante o 
período de quinze anos analisados (2000 a 2015) não se preocuparam em utilizar as peças 
publicitárias para educar seus consumidores sobre o uso adequado e seguro de seus automóveis. 
As peças são carregadas de jargões comuns a cada época e clichês que servem como “receitas” 
que sempre “deram certo” e por isso sofrem pouca alteração. 

Sendo a peça publicitária o canal de comunicação mais frequente entre a empresa e 
o consumidor, as empresas precisam e devem usar esse canal para educar (TOSCANI, 2009). 
Criar uma peça engraçada sem que esteja presente nela qualquer conteúdo que possa agregar a 
sociedade, faz com que essas empresas não exerçam parte de suas reponsabilidades sociais.  

As quatro empresas exibem seus automóveis em cenários e situações adversas para 
“provar” para o consumidor que o carro é resistente, de qualidade e seguro para ser usado em 
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qualquer tipo de terreno (cidade, estrada, terra, barro, etc.), ou seja, é um artifício de promoção 
do produto, que se utiliza da interação com o meio ambiente em algumas peças para fazer 
“bonito” para o público, quando na verdade a mensagem é contraditória. 

Com relação ao problema de pesquisa, as evidências da comunicação da Indústria 
Automobilística sugerem que a relação entre a cultura e a simbologia do automóvel com 
questões ambientais acontece e é de forma destrutiva, como foi apresentado nos resultados. As 
peças das quatro empresas não demonstram qualquer preocupação das montadoras em dar 
exemplos que sirvam para educar e ensinar maneiras de utilizar o automóvel e diminuir os 
impactos causados por onde ele circula. Pelo contrário, o apelo principal é a liberdade, quando 
o consumidor adquirir o carro, é livre para ir e vir onde e quando quiser. 

A Indústria Automobilística e a Indústria Publicitária devem refletir sobre seu papel 
educador na sociedade. Essa reflexão precisa ser bem planejada para que não se trate de simples 
adaptação das diretrizes da humanidade, mas sim o ponto inicial. A educação em relação aos 
perigos de utilização do carro para o meio ambiente e para a vida em sociedade é necessária. 
Além disso, preconceitos, estereótipos e visões antagônicas tanto em relação ao meio ambiente 
quanto com a sociedade são retratados da mesma maneira há quinze anos e, não acompanham 
as novas tendências do comportamento do consumidor. 

Os resultados dessa pesquisa evidenciam que, conforme levantado no referencial 
teórico, no Brasil, existe mais influência da cultura do automóvel sobre o impacto do uso no 
meio ambiente que ao contrário. Por essa razão, sugere-se que a pesquisa seja replicada 
utilizando as peças de outras montadoras presentes no Brasil, como por exemplo, a Hyundai, 
Fiat, Honda e Renault para comparar os resultados. Além disso, sugere-se também pesquisar a 
opinião do consumidor sobre as peças e por fim propor mudanças na forma como as empresas 
integrantes dessa Indústria se comunicam com seu público alvo no Brasil.  
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APÊNDICES  
APÊNDICE A - AUTOMÓVEIS COMERCIALIZADOS NO BRASIL ENTRE 2000 E 2015 PELA FORD, GM, VW 
E TOYOTA 

Automóveis Comercializados no Brasil pela Ford entre 
2000 e 2015 

Modelo País de Produção 
Courier Brasil 

Courier Sport Brasil 
Escort Argentina 

Escort SW Argentina 
F-250 Brasil 
Fiesta Brasil 

Focus hatch Argentina 
Focus Sedan Argentina 

Ka Brasil 
Ranger Argentina 

Explorer EUA 
Mondeo Bélgica 
Ecosport Brasil 
Fusion México 
Edge Canadá 

Fonte: Revista 4rodas 
 
 
 
 

Automóveis Comercializados no Brasil Pela Chevrolet entre 2000 e 2015 
Modelo País de Produção Modelo País de Produção 

Astra Brasil Corsa Classic Brasil 
Blazer Brasil Montana Brasil 
Celta Brasil Prisma Brasil 

Corsa pick up Brasil Vectra GT Brasil 
Corsa Sedan Brasil Captiva México 
Corsa Wagon Argentina Agile Brasil 

S10 Brasil Malibu Canadá 
Silverado Brasil Camaro Canadá 
Tracker México Cruze Brasil 
Vectra Brasil Cobalt Brasil 
Zafira Brasil Onix Brasil 
Omega Austrália Spin Brasil 
Meriva Brasil Sonic Coreia 
Corsa Brasil Trailblazer Brasil 

Fonte: Revista 4rodas 
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Automóveis Comercializados no Brasil Pela VW entre 2000 e 
2015 

Modelo País de Produção Modelo País de Produção 
Gol Brasil Fox Brasil 
Golf Brasil Touareg Alemanha 

Kombi Brasil CrossFox Brasil 
Parati Brasil Spacefox Argentina 

Polo Classic Brasil Jetta México 
Quantum Brasil Jetta Variant México 
Santana Brasil Voyage Brasil 
Saveiro Brasil Eos Alemanha 

Bora México Tiguan Alemanha 
New Beattle México Amarok Argentina 

Passati Alemanha Fusca México 
Polo Brasil Up Brasil 
Fonte: Revista 4rodas 
 

Automóveis Comercializados no Brasil Pela 
Toyota entre 2000 e 2015 

Modelo País de Produção 
Corolla Brasil 
Hilux Argentina 
Camry Japão 
Rav 4 Japão 

Land Cruiser PRADO Japão 
Corolla Fielder Brasil 

Hilux SW4 Argentina 
Etios Brasil 

Etios Sedan Brasil 
Etios Cross Brasil 

Prius Japão 
Fonte: Revista 4rodas 

 
 



112  

APÊNDICE B -  COMPILAÇÃO INICIAL DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS 
PEÇAS FORD 

Ano Modelo URL Ano Modelo URL 
2006 Ecosport https://www.youtube.com/watch?v=C42iWgb2-eQ 2004 Focus https://www.youtube.com/watch?v=WUOhHTPsg34 
2007 Ecosport https://www.youtube.com/watch?v=G9D99lmYz6s 2006 Focus https://www.youtube.com/watch?v=JmuiISs1OJ0 
2008 Ecosport https://www.youtube.com/watch?v=sHQQ-HWZOqk 2007 Focus https://www.youtube.com/watch?v=cjT45k28H04 
2008 Ecosport https://www.youtube.com/watch?v=GsDUVqrQ1VM 2008 Focus https://www.youtube.com/watch?v=c1hr7gETk5M 
2008 Ecosport https://www.youtube.com/watch?v=wsRJxvSV1RI 2008 Focus https://www.youtube.com/watch?v=IEU_ezZMNoo 
2010 Ecosport https://www.youtube.com/watch?v=KVFnPspJCDE 2008 Focus https://www.youtube.com/watch?v=iVdEFLRfoic 
2012 Ecosport https://www.youtube.com/watch?v=GZ9zmpwGuAo 2009 Focus https://www.youtube.com/watch?v=S1gDvp3cSz0 
2013 Ecosport https://www.youtube.com/watch?v=Kub7ne7OMF4 2009 Focus https://www.youtube.com/watch?v=mmMyAC910YI 
2014 Ecosport https://www.youtube.com/watch?v=gcKe3isTs4U 2010 Focus https://www.youtube.com/watch?v=QXIg3UeRihc 
2015 Ecosport https://www.youtube.com/watch?v=4d1g5SmB1Z0 2010 Focus https://www.youtube.com/watch?v=jF-wv4vsxbE 
2009 Edge https://www.youtube.com/watch?v=I3blMPctwzk 2012 Focus https://www.youtube.com/watch?v=LOqakqjltAA 
2011 Edge https://www.youtube.com/watch?v=8UE-7zePfqM 2013 Focus https://www.youtube.com/watch?v=l1LFI3SiiaI 
2002 Escort SW https://www.youtube.com/watch?v=Fi591BALiag 2013 Focus https://www.youtube.com/watch?v=V5YGZEPde-k 
2001 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=tCaKDTJX5Ks 2014 Focus https://www.youtube.com/watch?v=mQpLqn8ydkc 
2001 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=RKj_yigVL_A 2014 Focus https://www.youtube.com/watch?v=iFAj-N1C5IY 
2002 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=WhyotvQw63E 2015 Focus https://www.youtube.com/watch?v=sg1tFLHuBpM 
2003 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=efRnZjQTurY 2007 Fusion https://www.youtube.com/watch?v=dQrbOjJumMg 
2003 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=Z_5vlxT_gv8 2009 Fusion https://www.youtube.com/watch?v=YzZZHsoTDck 
2004 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=PwUiyU_VtO4 Piquet+mancel Fusion https://www.youtube.com/watch?v=i5fm1QOlU1Q 
2006 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=9URgYbL6AsA 2003 Ká https://www.youtube.com/watch?v=Iwamu1I_n0E 
2007 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=HS3r02Nj8pc 2008 Ká https://www.youtube.com/watch?v=-5FfLv2YKR4 
2007 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=1knRl6askKQ 2008 Ká https://www.youtube.com/watch?v=-Z1WKsOo0JA 
2007 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=nnlK5gZT2ew 2009 Ká https://www.youtube.com/watch?v=qT5UgRxvDSk 
2010 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=Lc_1SVbR61Q 2014 Ká https://www.youtube.com/watch?v=r0jTXRDIodU 
2010 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=PBi1pMqL3Ms 2015 Ká https://www.youtube.com/watch?v=1uGYrge7bo8 
2012 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=3kqG3ACHBhc 2015 Ká https://www.youtube.com/watch?v=EsyFw-ec374 
2013 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=0YY6qqgNecM 2000 Pick ups https://www.youtube.com/watch?v=wGPR9o7PkL0 
2013 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=TeUGCioCWc0 2005 Ranger https://www.youtube.com/watch?v=8UcU5DLdewU 
2014 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=UVoY-IkX4Xw 2005 Ranger https://www.youtube.com/watch?v=J7ac6OPGTH4 
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2014 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=cVcepmtFWHk 2009 Ranger https://www.youtube.com/watch?v=pkDwKjXnLj4 
2015 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=61equ1KhRSU 2010 Ranger https://www.youtube.com/watch?v=8yD2ARmNVvQ 
2015 Fiesta https://www.youtube.com/watch?v=958vFHvNyHk 2012 Ranger https://www.youtube.com/watch?v=I6UmTMNafSk 
2001 Focus https://www.youtube.com/watch?v=TRYsqDtzWKQ 2015 Ranger https://www.youtube.com/watch?v=W5cK0_wXipM 
Fonte: Adaptado do Youtube  
PEÇAS GM 
Ano  Modelo URL Ano  Modelo URL 
2009 Agile https://www.youtube.com/watch?v=lzndNQCIs7Q 2014 Montana https://www.youtube.com/watch?v=bhPp_BfpMTM 
2011 Agile https://www.youtube.com/watch?v=kYYyklUuYzc 2011 Omega https://www.youtube.com/watch?v=PXTV7Mnn8-k 
2013 Agile https://www.youtube.com/watch?v=9XB3Mxai0sU 2012 Onix https://www.youtube.com/watch?v=_YwVvH2EoEw 
2000 Astra https://www.youtube.com/watch?v=NW11aLAvnr8 2013 Onix https://www.youtube.com/watch?v=L5XGjATRAPM 
2005 Astra https://www.youtube.com/watch?v=C7klOVqHfJw 2013 Onix https://www.youtube.com/watch?v=gt4QADi8adk 
2007 Astra https://www.youtube.com/watch?v=1axO1rZAt64 2013 Onix https://www.youtube.com/watch?v=CrERWvQ9ZUo 
2011 Camaro https://www.youtube.com/watch?v=EGDoFPEKWQk 2014 Onix https://www.youtube.com/watch?v=S8bi6Vt9llU 
2009 Captiva https://www.youtube.com/watch?v=8oLIDcJZ7U8 2006 Prisma https://www.youtube.com/watch?v=Sed_JAFxJu4 
2010 Captiva https://www.youtube.com/watch?v=SrJyGJS-_eo 2012 Prisma https://www.youtube.com/watch?v=0cFuhxPQpmo 
2011 Captiva https://www.youtube.com/watch?v=OXICrSkOzv4 2013 Prisma https://www.youtube.com/watch?v=slu-sG9oSRE 
2011 Captiva https://www.youtube.com/watch?v=37Wh5MPNFHI 2013 Prisma https://www.youtube.com/watch?v=MCsEI70CC9Y 
2000 Celta https://youtu.be/nhKqznaR75w 2012 Spin https://www.youtube.com/watch?v=MoJaz0VqnAA 
2000 Celta https://www.youtube.com/watch?v=orRyM4ala9A 2012 Spin https://www.youtube.com/watch?v=X-zQXRgF4Jc 
2003 Celta https://www.youtube.com/watch?v=8G3IRZMXd_w 2012 Sonic https://www.youtube.com/watch?v=ZeJfue1lnOs 
2006 Celta https://www.youtube.com/watch?v=qxe4F-IRAW8 2009 S10 https://www.youtube.com/watch?v=FNZ3M_bwH3Y 
2012 Celta https://www.youtube.com/watch?v=HjVnb0PVvSU 2010 S10 https://www.youtube.com/watch?v=RyPEKb90N7Q 
2012 Cobalt https://www.youtube.com/watch?v=gSZZ9YFaZgI 2012 S10 https://www.youtube.com/watch?v=nZ1qHs_PFS8 
2013 Cobalt https://www.youtube.com/watch?v=zA7OokKOmbY 2013 S10 https://www.youtube.com/watch?v=YKy1eYxihlY 
2014 Cobalt https://www.youtube.com/watch?v=_HlXi4fpV_w 2015 S10 https://www.youtube.com/watch?v=ZcovzpM31SU 
2000 Corsa https://www.youtube.com/watch?v=U2ior-kQOuU 2015 S10 https://www.youtube.com/watch?v=47fgV7PHSPw 
2003 Corsa https://www.youtube.com/watch?v=lDYFFgE7_yY 2013 Tracker https://www.youtube.com/watch?v=2fHup5N65xE 
2004 Corsa https://www.youtube.com/watch?v=ERSqzPr7XJ8 2014 Tracker https://www.youtube.com/watch?v=Ncv4M3IiO14 
2007 Corsa https://www.youtube.com/watch?v=ew__0mlJXAU 2013 Trailblazer https://www.youtube.com/watch?v=XRbI4ZuoKrE 
2001 Corsa Classic https://www.youtube.com/watch?v=dVFXLbAxoY0 2014 Trailblazer https://www.youtube.com/watch?v=cPVEfdjXYxU 
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2009 Corsa Classic https://www.youtube.com/watch?v=ML0AieUX_O8 2000 Vectra https://www.youtube.com/watch?v=UAaJQY69LRQ 
2012 Cruze https://www.youtube.com/watch?v=D_WiW1ta8zo 2006 Vectra https://www.youtube.com/watch?v=c0AK9HwYGLg 
2012 Cruze https://www.youtube.com/watch?v=BtSuQvos3wM 2006 Vectra https://www.youtube.com/watch?v=Icn5qVcgmiA 
2013 Cruze https://www.youtube.com/watch?v=-Is0JssVIPc 2008 Vectra https://www.youtube.com/watch?v=g40WIBD0MU0 
2014 Cruze https://www.youtube.com/watch?v=KSxorBBKv6M 2008 Vectra https://www.youtube.com/watch?v=KeR1HBV_I-U 
2011 Malibu https://www.youtube.com/watch?v=oIkGTKc65lc 2010 Vectra https://www.youtube.com/watch?v=8Zchausy2FY 
2011 Malibu https://www.youtube.com/watch?v=7YcRPV4hNpE 2011 Vectra https://www.youtube.com/watch?v=pclGjzbMc2E 
2003 Meriva https://www.youtube.com/watch?v=I6OBtyV6-i0 2007 Vectra GT https://www.youtube.com/watch?v=GLr7Y5njLus 
2007 Meriva https://www.youtube.com/watch?v=U2kmBMgloD8 2001 Zafira https://www.youtube.com/watch?v=6_lU9OtlLHA 
2008 Meriva https://www.youtube.com/watch?v=MFRiI6CDdqY 2004 Zafira https://www.youtube.com/watch?v=U2Btb-bUM5s 
2003 Montana https://www.youtube.com/watch?v=og1rlNfvPCc 2005 Zafira https://www.youtube.com/watch?v=0_WLb1M559U 
2007 Montana https://www.youtube.com/watch?v=QkpmnjsK0G4 2005 Campanha Chevrolet https://www.youtube.com/watch?v=P982sa_VIhU 
2011 Montana https://www.youtube.com/watch?v=HL4cNX7oubg 2014 Campanha Chevrolet https://www.youtube.com/watch?v=ct89dsBsyAM 
2011 Montana https://www.youtube.com/watch?v=Hf5bBNnxko0 2015 Campanha Chevrolet https://www.youtube.com/watch?v=-66yL0sOjyQ 
Fonte: Adaptado do Youtube 
 PEÇAS VW 
Ano  Modelo URL Ano  Modelo URL 
2010 Amarok https://www.youtube.com/watch?v=qMYnEj4q5tQ 2012 Gol https://www.youtube.com/watch?v=On_6jWSOBEU 
2010 Amarok https://www.youtube.com/watch?v=GsBXbV4BsV0 2012 Gol https://www.youtube.com/watch?v=kGwI9UZ_xbY 
2011 Amarok https://www.youtube.com/watch?v=ob-_EMzfPyw 2013 Gol https://www.youtube.com/watch?v=cGHGbZ3buuc 
2012 Amarok https://www.youtube.com/watch?v=XgFg31aBlFg 2014 Gol https://www.youtube.com/watch?v=2VD2RHFa-A0 
2012 Amarok https://www.youtube.com/watch?v=Bxzac1UaSbw  Golf https://www.youtube.com/watch?v=-O0XA6EgASg 
2012 Amarok https://www.youtube.com/watch?v=QbswNcqOVPg 2007 Golf https://www.youtube.com/watch?v=7falsGyYZJI 
2013 Amarok https://www.youtube.com/watch?v=cTvz6lZvoHo 2007 Golf https://www.youtube.com/watch?v=7srJYa-vB6Y 
2013 Amarok https://www.youtube.com/watch?v=Jg0zwlXWlmE 2007 Golf https://www.youtube.com/watch?v=sJOCvLgnEs0 
2013 Amarok https://youtu.be/mhXOgb8pKIg 2015 Golf https://www.youtube.com/watch?v=Xjqv2OJSa8k 
2015 Amarok https://www.youtube.com/watch?v=uK9QPWyQsxg 2007 Jetta https://www.youtube.com/watch?v=6OK7P5jz45I 
2015 Amarok https://www.youtube.com/watch?v=AwahU7K4Zz4 2008 Jetta https://www.youtube.com/watch?v=lCOzjo_ojX4 
2003 Fox https://www.youtube.com/watch?v=Ude2G_tVHVE 2011 Jetta https://www.youtube.com/watch?v=l-thewOEFBs 
2003 Fox https://www.youtube.com/watch?v=eF50G63dKNQ 2015 Jetta https://www.youtube.com/watch?v=Cqmbg9DDuaE 
2003 Fox https://www.youtube.com/watch?v=4j_zJsX62aU 2014 Kombi https://www.youtube.com/watch?v=N63c5WWldFo 
2003 Fox https://www.youtube.com/watch?v=L28sDr0EbE0 2000 Parati https://www.youtube.com/watch?v=Efn-xyeWdIc 
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2004 Fox https://www.youtube.com/watch?v=bx-gJQ8vYlM 2000 Parati https://www.youtube.com/watch?v=xleyv758YOo 
2004 Fox https://www.youtube.com/watch?v=8SOdOQYzINg 2000 Parati https://www.youtube.com/watch?v=XtDX9SoBA7E 
2004 Fox https://www.youtube.com/watch?v=52UYIf3msKc 2007 Parati https://www.youtube.com/watch?v=6VDPFtxY8Vo 
2004 Fox https://www.youtube.com/watch?v=zHfA5hFASwI  Passat https://www.youtube.com/watch?v=AN3ju60cd4g 
2005 Fox https://www.youtube.com/watch?v=1CehsfC7gSs 2002 Polo https://www.youtube.com/watch?v=aHJMX0KG7lw 
2005 Fox https://www.youtube.com/watch?v=nk6cUvUPKPI 2002 Polo https://www.youtube.com/watch?v=mDzF6HN0J4o 
2005 Fox https://www.youtube.com/watch?v=xSmIkJpAtWU 2002 Polo https://www.youtube.com/watch?v=vYF_NQBae9A 
2006 Fox https://www.youtube.com/watch?v=X1Lp1FKIUUE 2006 Polo https://youtu.be/rxZOqj6F_FA 
2009 Fox https://www.youtube.com/watch?v=NM95jF0t31U 2006 Polo https://www.youtube.com/watch?v=cBr0kCC5gxU 
2009 Fox https://www.youtube.com/watch?v=23XCskP9H6A 2009 Polo https://www.youtube.com/watch?v=mjyZ-Fusz18 
2009 Fox https://www.youtube.com/watch?v=1S5OWoiQ7uM 2002 Polo https://www.youtube.com/watch?v=1SKhjgIqAfI 
2009 Fox https://www.youtube.com/watch?v=1G0t-FG77vc 2011 Polo https://www.youtube.com/watch?v=V1bLQTVpyfY 
2009 Fox https://www.youtube.com/watch?v=rJV8J6Yi3Nc 2011 Polo https://www.youtube.com/watch?v=MBsWLbAIt3k 
2010 Fox https://www.youtube.com/watch?v=74-7op3l8ZM 2000 Polo Classic https://www.youtube.com/watch?v=hMFFWC-cCqw 
2012 Fox https://www.youtube.com/watch?v=zTyHhyUmNQ8 2002 Saveiro https://www.youtube.com/watch?v=aVCToUiBdVM 
2012 Fox https://www.youtube.com/watch?v=nQGChxzdizU 2002 Saveiro https://www.youtube.com/watch?v=3erQFZ2htDY 
2014 Fox https://www.youtube.com/watch?v=m6V4v_Iw-zs 2009 Saveiro https://www.youtube.com/watch?v=GKQoaUeaE3w 
2014 Fox https://www.youtube.com/watch?v=xjgFkZJK2qw 2010 Saveiro https://www.youtube.com/watch?v=K6anwPEwzAU 

 Fox https://www.youtube.com/watch?v=uKnNZw4Bz2w 2013 Saveiro https://www.youtube.com/watch?v=IuqCQFfnTjw 
2008 Fusca https://www.youtube.com/watch?v=yubqgwzT6lE 2013 Saveiro https://www.youtube.com/watch?v=WRaG6Kn0NwA 
2013 Fusca https://www.youtube.com/watch?v=vwJYG7n3M0o 2014 Saveiro https://www.youtube.com/watch?v=yUmYHduUTbM 
2013 Fusca https://www.youtube.com/watch?v=LVjCJ8zN6rw 2006 Spacefox https://youtu.be/cluCS-JnDJw 
2000 Gol https://www.youtube.com/watch?v=8QvaUNXqGnc 2007 Spacefox https://www.youtube.com/watch?v=Ude2G_tVHVE 
2000 Gol https://www.youtube.com/watch?v=r4HrMw4ISwI 2008 Spacefox https://www.youtube.com/watch?v=FuwAtPSvwrA 
2000 Gol https://www.youtube.com/watch?v=8nCaz7wBllc 2010 Spacefox https://www.youtube.com/watch?v=LJDsEJ_e5aA 
2001 Gol https://www.youtube.com/watch?v=IK7DzsaMlOc 2011 Spacefox https://www.youtube.com/watch?v=rF4HbpiZF1o 
2002 Gol https://www.youtube.com/watch?v=5C6A4MY3zZI 2011 Tiguan https://www.youtube.com/watch?v=nVsIxao6Vsk 
2003 Gol https://youtu.be/-y-7ScsjTrY 2010 Tiguan https://www.youtube.com/watch?v=7xO6nj_vwdc 
2003 Gol https://www.youtube.com/watch?v=J2dk-m0O2qc 2011 Touareg https://www.youtube.com/watch?v=-xGniWcpNQk 
2004 Gol https://youtu.be/kthqhJ14VxY 2014 Up https://www.youtube.com/watch?v=gpMENbYUfQg 
2005 Gol https://www.youtube.com/watch?v=WKYWO_stjno 2015 Up https://www.youtube.com/watch?v=AqPneTBJ58U 
2005 Gol https://www.youtube.com/watch?v=51X7gjnTurY 2015 Up https://www.youtube.com/watch?v=3H8oR2rqbIU 
2005 Gol https://www.youtube.com/watch?v=VDER-1iUaAM 2015 Up https://www.youtube.com/watch?v=JLXFtEzl2ag 
2007 Gol https://youtu.be/z9UfNLJ37_o 2008 Voyage https://www.youtube.com/watch?v=ONy_K22EId8 
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2008 Gol https://www.youtube.com/watch?v=48kJJP5f9l4 2009 Voyage https://www.youtube.com/watch?v=ND9RtMjb0I4 
2008 Gol https://www.youtube.com/watch?v=CZFE-7Jn-oQ 2009 Voyage https://www.youtube.com/watch?v=2KEWTVd1f8c 
2008 Gol https://www.youtube.com/watch?v=6vd1KbFRxdE 2010 Voyage https://www.youtube.com/watch?v=xUZKJk80phE 
2008 Gol https://www.youtube.com/watch?v=F9TLqlYRofA 2012 Voyage https://www.youtube.com/watch?v=3ub-olhBGdY 
2008 Gol https://www.youtube.com/watch?v=gQrH-vE17us 2013 Voyage https://www.youtube.com/watch?v=CZDqXTfqtDY 
2010 Gol https://www.youtube.com/watch?v=TX_-Xk4AMcQ 2009 VW https://www.youtube.com/watch?v=u11DKpgdjSo 
2011 Gol https://www.youtube.com/watch?v=1jAdlYxSKzM 2011 VW https://www.youtube.com/watch?v=csPpR5HQTLY 
2012 Gol https://www.youtube.com/watch?v=4vyg9ljHR9g    
Fonte: Adaptado do Youtube  
PEÇAS TOYOTA 

Ano  Modelo URL Ano  Modelo URL 
2000 Camry https://www.youtube.com/watch?v=fyim958cKyY 2013 Etios https://www.youtube.com/watch?v=-0QHeBjXgBs 
2004 Corolla https://www.youtube.com/watch?v=b4hsBOe37V0 2013 Etios https://www.youtube.com/watch?v=f9WB4hkmJLk 
2008 Corolla https://www.youtube.com/watch?v=bVhDncz1Kyo 2014 Etios https://www.youtube.com/watch?v=P__gBq4aotM 
2010 Corolla https://www.youtube.com/watch?v=8qcyU0IWQr0 2013 Etios Cross https://www.youtube.com/watch?v=3hZ2F-Kpcac 
2010 Corolla https://www.youtube.com/watch?v=AMpPPuyCSxw 2014 Hilux https://www.youtube.com/watch?v=zSdDvIEGAFE 
2011 Corolla https://www.youtube.com/watch?v=GdF34riTj48 2014 Hilux https://www.youtube.com/watch?v=T_XLe1eu69c 
2012 Corolla https://www.youtube.com/watch?v=060LmUB-jE8 2013 Hilux https://www.youtube.com/watch?v=7J23lq9Y2vE 
2013 Corolla https://www.youtube.com/watch?v=ua1Urx1R7js 2009 Hilux https://www.youtube.com/watch?v=aENJ7sQ_4G4 
2013 Corolla https://www.youtube.com/watch?v=Ot8ZTyVAVaE 2011 Hilux https://www.youtube.com/watch?v=hwpVTP6UWOU 
2014 Corolla https://www.youtube.com/watch?v=DNprqBWV3Mg 2015 Hilux https://www.youtube.com/watch?v=_5a1AFFQZWI 
2015 Corolla https://www.youtube.com/watch?v=8QB-d801Ap8 2013 RAV 4 https://www.youtube.com/watch?v=1w8IqFhAvao 
2012 Etios https://www.youtube.com/watch?v=3IxgfK7BDN0 2010 SW4 https://www.youtube.com/watch?v=qZLcuiAhnJQ 
2012 Etios https://www.youtube.com/watch?v=0WVg5zRIgwM 2011 SW4 https://www.youtube.com/watch?v=hKQbsQYaXQw 
2012 Etios https://www.youtube.com/watch?v=RkGGPvPAB08    

Fonte: Adaptado do Youtube  
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APÊNDICE C – VERSÃO 1 COM 270 PEÇAS 
PEÇAS GM 

Peças Código Montadora Ano URL Peças Código Montadora Ano URL 
1 GM 1 Chevrolet 2000 https://www.youtube.com/watch?v=NW11aLAvnr8 39 GM 39 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=7YcRPV4hNpE 
2 GM 2 Chevrolet 2000 https://www.youtube.com/watch?v=UAaJQY69LRQ 40 GM 40 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=OXICrSkOzv4 
3 GM 3 Chevrolet 2000 https://www.youtube.com/watch?v=U2ior-kQOuU 41 GM 41 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=37Wh5MPNFHI 
4 GM 4 Chevrolet 2000 https://youtu.be/nhKqznaR75w 42 GM 42 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=PXTV7Mnn8-k 
5 GM 5 Chevrolet 2000 https://www.youtube.com/watch?v=orRyM4ala9A 43 GM 43 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=HL4cNX7oubg 
6 GM 6 Chevrolet 2001 https://www.youtube.com/watch?v=6_lU9OtlLHA 44 GM 44 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=Hf5bBNnxko0 
7 GM 7 Chevrolet 2001 https://www.youtube.com/watch?v=dVFXLbAxoY0 45 GM 45 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=pclGjzbMc2E 
8 GM 8 Chevrolet 2003 https://www.youtube.com/watch?v=I6OBtyV6-i0 46 GM 46 Chevrolet 2012 https://www.youtube.com/watch?v=D_WiW1ta8zo 
9 GM 9 Chevrolet 2003 https://www.youtube.com/watch?v=og1rlNfvPCc 47 GM 47 Chevrolet 2012 https://www.youtube.com/watch?v=BtSuQvos3wM 

10 GM 10 Chevrolet 2003 https://www.youtube.com/watch?v=lDYFFgE7_yY 48 GM 48 Chevrolet 2012 https://www.youtube.com/watch?v=HjVnb0PVvSU 
11 GM 11 Chevrolet 2003 https://www.youtube.com/watch?v=8G3IRZMXd_w 49 GM 49 Chevrolet 2012 https://www.youtube.com/watch?v=_YwVvH2EoEw 
12 GM 12 Chevrolet 2004 https://www.youtube.com/watch?v=U2Btb-bUM5s 50 GM 50 Chevrolet 2012 https://www.youtube.com/watch?v=0cFuhxPQpmo 
13 GM 13 Chevrolet 2004 https://www.youtube.com/watch?v=ERSqzPr7XJ8 51 GM 51 Chevrolet 2012 https://www.youtube.com/watch?v=MoJaz0VqnAA 
14 GM 14 Chevrolet 2005 https://www.youtube.com/watch?v=C7klOVqHfJw 52 GM 52 Chevrolet 2012 https://www.youtube.com/watch?v=X-zQXRgF4Jc 
15 GM 15 Chevrolet 2005 https://www.youtube.com/watch?v=0_WLb1M559U 53 GM 53 Chevrolet 2012 https://www.youtube.com/watch?v=ZeJfue1lnOs 
16 GM 16 Chevrolet 2005 https://www.youtube.com/watch?v=P982sa_VIhU 54 GM 54 Chevrolet 2012 https://www.youtube.com/watch?v=nZ1qHs_PFS8 
17 GM 17 Chevrolet 2006 https://www.youtube.com/watch?v=qxe4F-IRAW8 55 GM 55 Chevrolet 2012 https://www.youtube.com/watch?v=gSZZ9YFaZgI 
18 GM 18 Chevrolet 2006 https://www.youtube.com/watch?v=Sed_JAFxJu4 56 GM 56 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=9XB3Mxai0sU 
19 GM 19 Chevrolet 2006 https://www.youtube.com/watch?v=c0AK9HwYGLg 57 GM 57 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=-Is0JssVIPc 
20 GM 20 Chevrolet 2006 https://www.youtube.com/watch?v=Icn5qVcgmiA 58 GM 58 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=XRbI4ZuoKrE 
21 GM 21 Chevrolet 2007 https://www.youtube.com/watch?v=1axO1rZAt64 59 GM 59 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=L5XGjATRAPM 
22 GM 22 Chevrolet 2007 https://www.youtube.com/watch?v=U2kmBMgloD8 60 GM 60 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=gt4QADi8adk 
23 GM 23 Chevrolet 2007 https://www.youtube.com/watch?v=QkpmnjsK0G4 61 GM 61 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=CrERWvQ9ZUo 
24 GM 24 Chevrolet 2007 https://www.youtube.com/watch?v=GLr7Y5njLus 62 GM 62 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=slu-sG9oSRE 
25 GM 25 Chevrolet 2007 https://www.youtube.com/watch?v=ew__0mlJXAU 63 GM 63 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=MCsEI70CC9Y 
26 GM 26 Chevrolet 2008 https://www.youtube.com/watch?v=MFRiI6CDdqY 64 GM 64 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=2fHup5N65xE 
27 GM 27 Chevrolet 2008 https://www.youtube.com/watch?v=g40WIBD0MU0 65 GM 65 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=YKy1eYxihlY 
28 GM 28 Chevrolet 2008 https://www.youtube.com/watch?v=KeR1HBV_I-U 66 GM 66 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=zA7OokKOmbY 
29 GM 29 Chevrolet 2009 https://www.youtube.com/watch?v=lzndNQCIs7Q 67 GM 67 Chevrolet 2014 https://www.youtube.com/watch?v=KSxorBBKv6M 
30 GM 30 Chevrolet 2009 https://www.youtube.com/watch?v=ML0AieUX_O8 68 GM 68 Chevrolet 2014 https://www.youtube.com/watch?v=ct89dsBsyAM 
31 GM 31 Chevrolet 2009 https://www.youtube.com/watch?v=8oLIDcJZ7U8 69 GM 69 Chevrolet 2014 https://www.youtube.com/watch?v=cPVEfdjXYxU 
32 GM 32 Chevrolet 2009 https://www.youtube.com/watch?v=FNZ3M_bwH3Y 70 GM 70 Chevrolet 2014 https://www.youtube.com/watch?v=S8bi6Vt9llU 
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33 GM 33 Chevrolet 2010 https://www.youtube.com/watch?v=SrJyGJS-_eo 71 GM 71 Chevrolet 2014 https://www.youtube.com/watch?v=Ncv4M3IiO14 

34 GM 34 Chevrolet 2010 https://www.youtube.com/watch?v=RyPEKb90N7Q 72 GM 72 Chevrolet 2014 https://www.youtube.com/watch?v=_HlXi4fpV_w 

35 GM 35 Chevrolet 2010 https://www.youtube.com/watch?v=8Zchausy2FY 73 GM 73 Chevrolet 2014 https://www.youtube.com/watch?v=bhPp_BfpMTM 

36 GM 36 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=kYYyklUuYzc 74 GM 74 Chevrolet 2015 https://www.youtube.com/watch?v=-66yL0sOjyQ  

37 GM 37 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=EGDoFPEKWQk 75 GM 75 Chevrolet 2015 https://www.youtube.com/watch?v=ZcovzpM31SU 
38 GM 38 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=oIkGTKc65lc 76 GM 76 Chevrolet 2015 https://www.youtube.com/watch?v=47fgV7PHSPw 
Fonte: Adaptado do Youtube  
PEÇAS TOYOTA 
 

Peças Código Montadora Ano URL Peças Código Montadora Ano URL 
77 T 1 Toyota 2000 https://www.youtube.com/watch?v=fyim958cKyY 90 T 14 Toyota 2012 https://www.youtube.com/watch?v=RkGGPvPAB08 
78 T 2 Toyota 2004 https://www.youtube.com/watch?v=b4hsBOe37V0 91 T 15 Toyota 2013 https://www.youtube.com/watch?v=ua1Urx1R7js 
79 T 3 Toyota 2008 https://www.youtube.com/watch?v=bVhDncz1Kyo 92 T 16 Toyota 2013 https://www.youtube.com/watch?v=Ot8ZTyVAVaE 
80 T 4 Toyota 2009 https://www.youtube.com/watch?v=aENJ7sQ_4G4 93 T 17 Toyota 2013 https://www.youtube.com/watch?v=1w8IqFhAvao 
81 T 5 Toyota 2010 https://www.youtube.com/watch?v=8qcyU0IWQr0 94 T 18 Toyota 2013 https://www.youtube.com/watch?v=-0QHeBjXgBs 
82 T 6 Toyota 2010 https://www.youtube.com/watch?v=AMpPPuyCSxw 95 T 19 Toyota 2013 https://www.youtube.com/watch?v=f9WB4hkmJLk 
83 T 7 Toyota 2010 https://www.youtube.com/watch?v=qZLcuiAhnJQ 96 T 20 Toyota 2013 https://www.youtube.com/watch?v=3hZ2F-Kpcac 
84 T 8 Toyota 2011 https://www.youtube.com/watch?v=GdF34riTj48 97 T 21 Toyota 2013 https://www.youtube.com/watch?v=7J23lq9Y2vE 
85 T 9 Toyota 2011 https://www.youtube.com/watch?v=hKQbsQYaXQw 98 T 22 Toyota 2014 https://www.youtube.com/watch?v=DNprqBWV3Mg 
86 T 10 Toyota 2011 https://www.youtube.com/watch?v=hwpVTP6UWOU 99 T 23 Toyota 2014 https://www.youtube.com/watch?v=P__gBq4aotM 
87 T 11 Toyota 2012 https://www.youtube.com/watch?v=060LmUB-jE8 100 T 24 Toyota 2014 https://www.youtube.com/watch?v=zSdDvIEGAFE 
88 T 12 Toyota 2012 https://www.youtube.com/watch?v=3IxgfK7BDN0 101 T 25 Toyota 2014 https://www.youtube.com/watch?v=T_XLe1eu69c 
89 T 13 Toyota 2012 https://www.youtube.com/watch?v=0WVg5zRIgwM 102 T 26 Toyota 2015 https://www.youtube.com/watch?v=8QB-d801Ap8 
Fonte: Adaptado do Youtube  
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PEÇAS FORD 
Peças Código Montadora Ano URL Peças Código Montadora Ano URL 
103 F 1 Ford 2000 https://www.youtube.com/watch?v=wGPR9o7PkL0 136 F 34 Ford 2009 https://www.youtube.com/watch?v=I3blMPctwzk 
104 F 2 Ford 2001 https://www.youtube.com/watch?v=TRYsqDtzWKQ 137 F 35 Ford 2009 https://www.youtube.com/watch?v=pkDwKjXnLj4 
105 F 3 Ford 2001 https://www.youtube.com/watch?v=tCaKDTJX5Ks 138 F 36 Ford 2009 https://www.youtube.com/watch?v=YzZZHsoTDck 
106 F 4 Ford 2001 https://www.youtube.com/watch?v=RKj_yigVL_A 139 F 37 Ford 2010 https://www.youtube.com/watch?v=KVFnPspJCDE 
107 F 5 Ford 2002 https://www.youtube.com/watch?v=Fi591BALiag 140 F 38 Ford 2010 https://www.youtube.com/watch?v=QXIg3UeRihc 
108 F 6 Ford 2002 https://www.youtube.com/watch?v=WhyotvQw63E 141 F 39 Ford 2010 https://www.youtube.com/watch?v=jF-wv4vsxbE 
109 F 7 Ford 2003 https://www.youtube.com/watch?v=Iwamu1I_n0E 142 F 40 Ford 2010 https://www.youtube.com/watch?v=8yD2ARmNVvQ 
110 F 8 Ford 2003 https://www.youtube.com/watch?v=efRnZjQTurY 143 F 41 Ford 2010 https://www.youtube.com/watch?v=Lc_1SVbR61Q 
111 F 9 Ford 2003 https://www.youtube.com/watch?v=Z_5vlxT_gv8 144 F 42 Ford 2010 https://www.youtube.com/watch?v=PBi1pMqL3Ms 
112 F 10 Ford 2004 https://www.youtube.com/watch?v=WUOhHTPsg34 145 F 43 Ford 2011 https://www.youtube.com/watch?v=8UE-7zePfqM 
113 F 11 Ford 2004 https://www.youtube.com/watch?v=PwUiyU_VtO4 146 F 44 Ford 2012 https://www.youtube.com/watch?v=GZ9zmpwGuAo 
114 F 12 Ford 2005 https://www.youtube.com/watch?v=8UcU5DLdewU 147 F 45 Ford 2012 https://www.youtube.com/watch?v=LOqakqjltAA 
115 F 13 Ford 2005 https://www.youtube.com/watch?v=J7ac6OPGTH4 148 F 46 Ford 2012 https://www.youtube.com/watch?v=I6UmTMNafSk 
116 F 14 Ford 2006 https://www.youtube.com/watch?v=C42iWgb2-eQ 149 F 47 Ford 2012 https://www.youtube.com/watch?v=3kqG3ACHBhc 
117 F 15 Ford 2006 https://www.youtube.com/watch?v=JmuiISs1OJ0 150 F 48 Ford 2013 https://www.youtube.com/watch?v=Kub7ne7OMF4 
118 F 16 Ford 2006 https://www.youtube.com/watch?v=9URgYbL6AsA 151 F 49 Ford 2013 https://www.youtube.com/watch?v=l1LFI3SiiaI 
119 F 17 Ford 2007 https://www.youtube.com/watch?v=G9D99lmYz6s 152 F 50 Ford 2013 https://www.youtube.com/watch?v=V5YGZEPde-k 
120 F 18 Ford 2007 https://www.youtube.com/watch?v=cjT45k28H04 153 F 51 Ford 2013 https://www.youtube.com/watch?v=0YY6qqgNecM 
121 F 19 Ford 2007 https://www.youtube.com/watch?v=dQrbOjJumMg 154 F 52 Ford 2013 https://www.youtube.com/watch?v=TeUGCioCWc0 
122 F 20 Ford 2007 https://www.youtube.com/watch?v=HS3r02Nj8pc 155 F 53 Ford 2014 https://www.youtube.com/watch?v=gcKe3isTs4U 
123 F 21 Ford 2007 https://www.youtube.com/watch?v=1knRl6askKQ 156 F 54 Ford 2014 https://www.youtube.com/watch?v=r0jTXRDIodU 
124 F 22 Ford 2007 https://www.youtube.com/watch?v=nnlK5gZT2ew 157 F 55 Ford 2014 https://www.youtube.com/watch?v=mQpLqn8ydkc 
125 F 23 Ford 2008 https://www.youtube.com/watch?v=sHQQ-HWZOqk 158 F 56 Ford 2014 https://www.youtube.com/watch?v=iFAj-N1C5IY 
126 F 24 Ford 2008 https://www.youtube.com/watch?v=GsDUVqrQ1VM 159 F 57 Ford 2014 https://www.youtube.com/watch?v=UVoY-IkX4Xw 
127 F 25 Ford 2008 https://www.youtube.com/watch?v=wsRJxvSV1RI 160 F 58 Ford 2014 https://www.youtube.com/watch?v=cVcepmtFWHk 
128 F 26 Ford 2008 https://www.youtube.com/watch?v=-5FfLv2YKR4 161 F 59 Ford 2015 https://www.youtube.com/watch?v=4d1g5SmB1Z0 
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129 F 27 Ford 2008 https://www.youtube.com/watch?v=-Z1WKsOo0JA 162 F 60 Ford 2015 https://www.youtube.com/watch?v=1uGYrge7bo8 
130 F 28 Ford 2008 https://www.youtube.com/watch?v=c1hr7gETk5M 163 F 61 Ford 2015 https://www.youtube.com/watch?v=EsyFw-ec374 
131 F 29 Ford 2008 https://www.youtube.com/watch?v=IEU_ezZMNoo 164 F 62 Ford 2015 https://www.youtube.com/watch?v=sg1tFLHuBpM 
132 F 30 Ford 2008 https://www.youtube.com/watch?v=iVdEFLRfoic 165 F 63 Ford 2015 https://www.youtube.com/watch?v=W5cK0_wXipM 
133 F 31 Ford 2009 https://www.youtube.com/watch?v=qT5UgRxvDSk 166 F 64 Ford 2015 https://www.youtube.com/watch?v=61equ1KhRSU 
134 F 32 Ford 2009 https://www.youtube.com/watch?v=S1gDvp3cSz0 167 F 65 Ford 2015 https://www.youtube.com/watch?v=958vFHvNyHk 
135 F 33 Ford 2009 https://www.youtube.com/watch?v=mmMyAC910YI 168 F 66 Ford Piquet+mancel https://www.youtube.com/watch?v=i5fm1QOlU1Q 
Fonte: Adaptado do Youtube  
PEÇAS VW 

Peças Código Montadora Ano URL Peças Código Montadora Ano URL 
169 VW 1 Volkswagen 2000 https://www.youtube.com/watch?v=8QvaUNXqGnc 220 VW 52 Volkswagen 2009 https://www.youtube.com/watch?v=1S5OWoiQ7uM 
170 VW 2 Volkswagen 2000 https://www.youtube.com/watch?v=r4HrMw4ISwI 221 VW 53 Volkswagen 2009 https://www.youtube.com/watch?v=1G0t-FG77vc 
171 VW 3 Volkswagen 2000 https://www.youtube.com/watch?v=8nCaz7wBllc 222 VW 54 Volkswagen 2009 https://www.youtube.com/watch?v=rJV8J6Yi3Nc 
172 VW 4 Volkswagen 2000 https://www.youtube.com/watch?v=hMFFWC-cCqw 223 VW 55 Volkswagen 2010 https://www.youtube.com/watch?v=xUZKJk80phE 
173 VW 5 Volkswagen 2000 https://www.youtube.com/watch?v=Efn-xyeWdIc 224 VW 56 Volkswagen 2010 https://www.youtube.com/watch?v=TX_-Xk4AMcQ 
174 VW 6 Volkswagen 2000 https://www.youtube.com/watch?v=xleyv758YOo 225 VW 57 Volkswagen 2010 https://www.youtube.com/watch?v=K6anwPEwzAU 
175 VW 7 Volkswagen 2000 https://www.youtube.com/watch?v=XtDX9SoBA7E 226 VW 58 Volkswagen 2010 https://www.youtube.com/watch?v=7xO6nj_vwdc 
176 VW 8 Volkswagen 2001 https://www.youtube.com/watch?v=IK7DzsaMlOc 227 VW 59 Volkswagen 2010 https://www.youtube.com/watch?v=qMYnEj4q5tQ 
177 VW 9 Volkswagen 2002 https://www.youtube.com/watch?v=5C6A4MY3zZI 228 VW 60 Volkswagen 2010 https://www.youtube.com/watch?v=GsBXbV4BsV0 
178 VW 10 Volkswagen 2002 https://www.youtube.com/watch?v=aVCToUiBdVM 229 VW 61 Volkswagen 2010 https://www.youtube.com/watch?v=74-7op3l8ZM 
179 VW 11 Volkswagen 2002 https://www.youtube.com/watch?v=3erQFZ2htDY 230 VW 62 Volkswagen 2010 https://www.youtube.com/watch?v=LJDsEJ_e5aA 
180 VW 12 Volkswagen 2003 https://youtu.be/-y-7ScsjTrY 231 VW 63 Volkswagen 2011 https://www.youtube.com/watch?v=1jAdlYxSKzM 
181 VW 13 Volkswagen 2003 https://www.youtube.com/watch?v=J2dk-m0O2qc 232 VW 64 Volkswagen 2011 https://www.youtube.com/watch?v=-xGniWcpNQk 
182 VW 14 Volkswagen 2003 https://www.youtube.com/watch?v=Ude2G_tVHVE 233 VW 65 Volkswagen 2011 https://www.youtube.com/watch?v=nVsIxao6Vsk 
183 VW 15 Volkswagen 2003 https://www.youtube.com/watch?v=eF50G63dKNQ 234 VW 66 Volkswagen 2011 https://www.youtube.com/watch?v=ob-_EMzfPyw 
184 VW 16 Volkswagen 2003 https://www.youtube.com/watch?v=4j_zJsX62aU 235 VW 67 Volkswagen 2011 https://www.youtube.com/watch?v=l-thewOEFBs 
185 VW 17 Volkswagen 2003 https://www.youtube.com/watch?v=L28sDr0EbE0 236 VW 68 Volkswagen 2011 https://www.youtube.com/watch?v=rF4HbpiZF1o 
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186 VW 18 Volkswagen 2004 https://youtu.be/kthqhJ14VxY 237 VW 69 Volkswagen 2012 https://www.youtube.com/watch?v=3ub-olhBGdY 
187 VW 19 Volkswagen 2004 https://www.youtube.com/watch?v=bx-gJQ8vYlM 238 VW 70 Volkswagen 2012 https://www.youtube.com/watch?v=4vyg9ljHR9g 
188 VW 20 Volkswagen 2004 https://www.youtube.com/watch?v=8SOdOQYzINg 239 VW 71 Volkswagen 2012 https://www.youtube.com/watch?v=On_6jWSOBEU 
189 VW 21 Volkswagen 2004 https://www.youtube.com/watch?v=52UYIf3msKc 240 VW 72 Volkswagen 2012 https://www.youtube.com/watch?v=kGwI9UZ_xbY 
190 VW 22 Volkswagen 2004 https://www.youtube.com/watch?v=zHfA5hFASwI 241 VW 73 Volkswagen 2012 https://www.youtube.com/watch?v=XgFg31aBlFg 
191 VW 23 Volkswagen 2005 https://www.youtube.com/watch?v=WKYWO_stjno 242 VW 74 Volkswagen 2012 https://www.youtube.com/watch?v=Bxzac1UaSbw 
192 VW 24 Volkswagen 2005 https://www.youtube.com/watch?v=51X7gjnTurY 243 VW 75 Volkswagen 2012 https://www.youtube.com/watch?v=QbswNcqOVPg 
193 VW 25 Volkswagen 2005 https://www.youtube.com/watch?v=VDER-1iUaAM 244 VW 76 Volkswagen 2012 https://www.youtube.com/watch?v=zTyHhyUmNQ8 
194 VW 26 Volkswagen 2005 https://www.youtube.com/watch?v=1CehsfC7gSs 245 VW 77 Volkswagen 2012 https://www.youtube.com/watch?v=nQGChxzdizU 
195 VW 27 Volkswagen 2005 https://www.youtube.com/watch?v=nk6cUvUPKPI 246 VW 78 Volkswagen 2013 https://www.youtube.com/watch?v=CZDqXTfqtDY 
196 VW 28 Volkswagen 2005 https://www.youtube.com/watch?v=xSmIkJpAtWU 247 VW 79 Volkswagen 2013 https://www.youtube.com/watch?v=cGHGbZ3buuc 
197 VW 29 Volkswagen 2006 https://www.youtube.com/watch?v=X1Lp1FKIUUE 248 VW 80 Volkswagen 2013 https://www.youtube.com/watch?v=IuqCQFfnTjw 
198 VW 30 Volkswagen 2006 https://youtu.be/cluCS-JnDJw 249 VW 81 Volkswagen 2013 https://www.youtube.com/watch?v=WRaG6Kn0NwA 
199 VW 31 Volkswagen 2007 https://youtu.be/z9UfNLJ37_o 250 VW 82 Volkswagen 2013 https://www.youtube.com/watch?v=vwJYG7n3M0o 
200 VW 32 Volkswagen 2007 https://www.youtube.com/watch?v=7falsGyYZJI 251 VW 83 Volkswagen 2013 https://www.youtube.com/watch?v=LVjCJ8zN6rw 
201 VW 33 Volkswagen 2007 https://www.youtube.com/watch?v=7srJYa-vB6Y 252 VW 84 Volkswagen 2013 https://www.youtube.com/watch?v=cTvz6lZvoHo 
202 VW 34 Volkswagen 2007 https://www.youtube.com/watch?v=sJOCvLgnEs0 253 VW 85 Volkswagen 2013 https://www.youtube.com/watch?v=Jg0zwlXWlmE 
203 VW 35 Volkswagen 2007 https://www.youtube.com/watch?v=6VDPFtxY8Vo 254 VW 86 Volkswagen 2013 https://youtu.be/mhXOgb8pKIg 
204 VW 36 Volkswagen 2007 https://www.youtube.com/watch?v=6OK7P5jz45I 255 VW 87 Volkswagen 2014 https://www.youtube.com/watch?v=N63c5WWldFo 
205 VW 37 Volkswagen 2007 https://www.youtube.com/watch?v=Ude2G_tVHVE 256 VW 88 Volkswagen 2014 https://www.youtube.com/watch?v=2VD2RHFa-A0 
206 VW 38 Volkswagen 2008 https://www.youtube.com/watch?v=ONy_K22EId8 257 VW 89 Volkswagen 2014 https://www.youtube.com/watch?v=yUmYHduUTbM 
207 VW 39 Volkswagen 2008 https://www.youtube.com/watch?v=48kJJP5f9l4 258 VW 90 Volkswagen 2014 https://www.youtube.com/watch?v=m6V4v_Iw-zs 
208 VW 40 Volkswagen 2008 https://www.youtube.com/watch?v=CZFE-7Jn-oQ 259 VW 91 Volkswagen 2014 https://www.youtube.com/watch?v=xjgFkZJK2qw 
209 VW 41 Volkswagen 2008 https://www.youtube.com/watch?v=6vd1KbFRxdE 260 VW 92 Volkswagen 2014 https://www.youtube.com/watch?v=gpMENbYUfQg 
210 VW 42 Volkswagen 2008 https://www.youtube.com/watch?v=F9TLqlYRofA 261 VW 93 Volkswagen 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Xjqv2OJSa8k 
211 VW 43 Volkswagen 2008 https://www.youtube.com/watch?v=gQrH-vE17us 262 VW 94 Volkswagen 2015 https://www.youtube.com/watch?v=uK9QPWyQsxg 
212 VW 44 Volkswagen 2008 https://www.youtube.com/watch?v=yubqgwzT6lE 263 VW 95 Volkswagen 2015 https://www.youtube.com/watch?v=AwahU7K4Zz4 
213 VW 45 Volkswagen 2008 https://www.youtube.com/watch?v=lCOzjo_ojX4 264 VW 96 Volkswagen 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Cqmbg9DDuaE 
214 VW 46 Volkswagen 2008 https://www.youtube.com/watch?v=FuwAtPSvwrA 265 VW 97 Volkswagen 2015 https://www.youtube.com/watch?v=AqPneTBJ58U 
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215 VW 47 Volkswagen 2009 https://www.youtube.com/watch?v=ND9RtMjb0I4 266 VW 98 Volkswagen 2015 https://www.youtube.com/watch?v=3H8oR2rqbIU 
216 VW 48 Volkswagen 2009 https://www.youtube.com/watch?v=2KEWTVd1f8c 267 VW 99 Volkswagen 2015 https://www.youtube.com/watch?v=JLXFtEzl2ag 
217 VW 49 Volkswagen 2009 https://www.youtube.com/watch?v=GKQoaUeaE3w 268 VW 100 Volkswagen  https://www.youtube.com/watch?v=-O0XA6EgASg 
218 VW 50 Volkswagen 2009 https://www.youtube.com/watch?v=NM95jF0t31U 269 VW 101 Volkswagen  https://www.youtube.com/watch?v=uKnNZw4Bz2w 
219 VW 51 Volkswagen 2009 https://www.youtube.com/watch?v=23XCskP9H6A 270 VW 102 Volkswagen  https://www.youtube.com/watch?v=AN3ju60cd4g 
Fonte: Adaptado do Youtube  
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APENDICE D – SELEÇÃO FINAL 240 PEÇAS 
 
PEÇAS FORD 

   Peça Código Montadora Ano URL Peça Código Montadora Ano URL 
1 F 1 Ford 2000 https://www.youtube.com/watch?v=wGPR9o7PkL0 30 F 30 Ford 2009 https://www.youtube.com/watch?v=S1gDvp3cSz0 
2 F 2 Ford 2001 https://www.youtube.com/watch?v=RKj_yigVL_A 31 F 31 Ford 2009 https://www.youtube.com/watch?v=mmMyAC910YI 
3 F 3 Ford 2001 https://www.youtube.com/watch?v=TRYsqDtzWKQ 32 F 32 Ford 2009 https://www.youtube.com/watch?v=YzZZHsoTDck 
4 F 4 Ford 2002 https://www.youtube.com/watch?v=Fi591BALiag 33 F 33 Ford 2009 https://www.youtube.com/watch?v=qT5UgRxvDSk 
5 F 5 Ford 2002 https://www.youtube.com/watch?v=WhyotvQw63E 34 F 34 Ford 2009 https://www.youtube.com/watch?v=pkDwKjXnLj4 
6 F 6 Ford 2003 https://www.youtube.com/watch?v=efRnZjQTurY 35 F 35 Ford 2010 https://www.youtube.com/watch?v=KVFnPspJCDE 
7 F 7 Ford 2003 https://www.youtube.com/watch?v=Z_5vlxT_gv8 36 F 36 Ford 2010 https://www.youtube.com/watch?v=Lc_1SVbR61Q 
8 F 8 Ford 2003 https://www.youtube.com/watch?v=Iwamu1I_n0E 37 F 37 Ford 2010 https://www.youtube.com/watch?v=PBi1pMqL3Ms 
9 F 9 Ford 2004 https://www.youtube.com/watch?v=PwUiyU_VtO4 38 F 38 Ford 2010 https://www.youtube.com/watch?v=QXIg3UeRihc 
10 F 10 Ford 2004 https://www.youtube.com/watch?v=WUOhHTPsg34 39 F 39 Ford 2010 https://www.youtube.com/watch?v=jF-wv4vsxbE 
11 F 11 Ford 2005 https://www.youtube.com/watch?v=8UcU5DLdewU 40 F 40 Ford 2010 https://www.youtube.com/watch?v=8yD2ARmNVvQ 
12 F 12 Ford 2005 https://www.youtube.com/watch?v=J7ac6OPGTH4 41 F 41 Ford 2011 https://www.youtube.com/watch?v=8UE-7zePfqM 
13 F 13 Ford 2006 https://www.youtube.com/watch?v=C42iWgb2-eQ 42 F 42 Ford 2012 https://www.youtube.com/watch?v=GZ9zmpwGuAo 
14 F 14 Ford 2006 https://www.youtube.com/watch?v=JmuiISs1OJ0 43 F 43 Ford 2012 https://www.youtube.com/watch?v=3kqG3ACHBhc 
15 F 15 Ford 2007 https://www.youtube.com/watch?v=G9D99lmYz6s 44 F 44 Ford 2012 https://www.youtube.com/watch?v=I6UmTMNafSk 
16 F 16 Ford 2007 https://www.youtube.com/watch?v=HS3r02Nj8pc 45 F 45 Ford 2013 https://www.youtube.com/watch?v=Kub7ne7OMF4 
17 F 17 Ford 2007 https://www.youtube.com/watch?v=1knRl6askKQ 46 F 46 Ford 2013 https://www.youtube.com/watch?v=0YY6qqgNecM 
18 F 18 Ford 2007 https://www.youtube.com/watch?v=nnlK5gZT2ew 47 F 47 Ford 2013 https://www.youtube.com/watch?v=TeUGCioCWc0 
19 F 19 Ford 2007 https://www.youtube.com/watch?v=cjT45k28H04 48 F 48 Ford 2013 https://www.youtube.com/watch?v=l1LFI3SiiaI 
20 F 20 Ford 2007 https://www.youtube.com/watch?v=dQrbOjJumMg 49 F 49 Ford 2014 https://www.youtube.com/watch?v=gcKe3isTs4U 
21 F 21 Ford 2008 https://www.youtube.com/watch?v=sHQQ-HWZOqk 50 F 50 Ford 2014 https://www.youtube.com/watch?v=UVoY-IkX4Xw 
22 F 22 Ford 2008 https://www.youtube.com/watch?v=GsDUVqrQ1VM 51 F 51 Ford 2014 https://www.youtube.com/watch?v=cVcepmtFWHk 
23 F 23 Ford 2008 https://www.youtube.com/watch?v=wsRJxvSV1RI 52 F 52 Ford 2014 https://www.youtube.com/watch?v=mQpLqn8ydkc 
24 F 24 Ford 2008 https://www.youtube.com/watch?v=c1hr7gETk5M 53 F 53 Ford 2014 https://www.youtube.com/watch?v=iFAj-N1C5IY 
25 F 25 Ford 2008 https://www.youtube.com/watch?v=IEU_ezZMNoo 54 F 54 Ford 2014 https://www.youtube.com/watch?v=r0jTXRDIodU 
26 F 26 Ford 2008 https://www.youtube.com/watch?v=iVdEFLRfoic 55 F 55 Ford 2015 https://www.youtube.com/watch?v=4d1g5SmB1Z0 
27 F 27 Ford 2008 https://www.youtube.com/watch?v=-5FfLv2YKR4 56 F 56 Ford 2015 https://www.youtube.com/watch?v=61equ1KhRSU 
28 F 28 Ford 2008 https://www.youtube.com/watch?v=-Z1WKsOo0JA 57 F 57 Ford 2015 https://www.youtube.com/watch?v=958vFHvNyHk 
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29 F 29 Ford 2009 https://www.youtube.com/watch?v=I3blMPctwzk 58 F 58 Ford 2015 https://www.youtube.com/watch?v=sg1tFLHuBpM 
          59 F 59 Ford 2015 https://www.youtube.com/watch?v=1uGYrge7bo8 

 PEÇAS GM 
Peça Código Montadora Ano URL Peça Código Montadora Ano URL 

60 GM 1 Chevrolet 2000 https://www.youtube.com/watch?v=NW11aLAvnr8 92 GM 33 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=pclGjzbMc2E 
61 GM 2 Chevrolet 2000 https://www.youtube.com/watch?v=UAaJQY69LRQ 93 GM 34 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=kYYyklUuYzc 
62 GM 3 Chevrolet 2000 https://www.youtube.com/watch?v=U2ior-kQOuU 94 GM 35 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=EGDoFPEKWQk 
63 GM 4 Chevrolet 2000 https://youtu.be/nhKqznaR75w 95 GM 36 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=HL4cNX7oubg 
64 GM 5 Chevrolet 2000 https://www.youtube.com/watch?v=orRyM4ala9A 96 GM 37 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=Hf5bBNnxko0 
65 GM 6 Chevrolet 2001 https://www.youtube.com/watch?v=6_lU9OtlLHA 97 GM 38 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=oIkGTKc65lc 
66 GM 7 Chevrolet 2001 https://www.youtube.com/watch?v=dVFXLbAxoY0 98 GM 39 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=OXICrSkOzv4 
67 GM 8 Chevrolet 2003 https://www.youtube.com/watch?v=lDYFFgE7_yY 99 GM 40 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=37Wh5MPNFHI 
68 GM 9 Chevrolet 2003 https://www.youtube.com/watch?v=8G3IRZMXd_w 100 GM 41 Chevrolet 2011 https://www.youtube.com/watch?v=PXTV7Mnn8-k 
69 GM 10 Chevrolet 2003 https://www.youtube.com/watch?v=og1rlNfvPCc 101 GM 42 Chevrolet 2012 https://www.youtube.com/watch?v=D_WiW1ta8zo 
70 GM 11 Chevrolet 2003 https://www.youtube.com/watch?v=I6OBtyV6-i0 102 GM 43 Chevrolet 2012 https://www.youtube.com/watch?v=BtSuQvos3wM 
71 GM 12 Chevrolet 2004 https://www.youtube.com/watch?v=U2Btb-bUM5s 103 GM 44 Chevrolet 2012 https://www.youtube.com/watch?v=HjVnb0PVvSU 
72 GM 13 Chevrolet 2004 https://www.youtube.com/watch?v=ERSqzPr7XJ8 104 GM 45 Chevrolet 2012 https://www.youtube.com/watch?v=0cFuhxPQpmo 
73 GM 14 Chevrolet 2005 https://www.youtube.com/watch?v=C7klOVqHfJw 105 GM 46 Chevrolet 2012 https://www.youtube.com/watch?v=ZeJfue1lnOs 
74 GM 15 Chevrolet 2005 https://www.youtube.com/watch?v=0_WLb1M559U 106 GM 47 Chevrolet 2012 https://www.youtube.com/watch?v=MoJaz0VqnAA 
75 GM 16 Chevrolet 2006 https://www.youtube.com/watch?v=c0AK9HwYGLg 107 GM 48 Chevrolet 2012 https://www.youtube.com/watch?v=gSZZ9YFaZgI 
76 GM 17 Chevrolet 2006 https://www.youtube.com/watch?v=Icn5qVcgmiA 108 GM 49 Chevrolet 2012 https://www.youtube.com/watch?v=nZ1qHs_PFS8 
77 GM 18 Chevrolet 2006 https://www.youtube.com/watch?v=qxe4F-IRAW8 109 GM 50 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=9XB3Mxai0sU 
78 GM 19 Chevrolet 2006 https://www.youtube.com/watch?v=Sed_JAFxJu4 110 GM 51 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=-Is0JssVIPc 
79 GM 20 Chevrolet 2007 https://www.youtube.com/watch?v=1axO1rZAt64 111 GM 52 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=XRbI4ZuoKrE 
80 GM 21 Chevrolet 2007 https://www.youtube.com/watch?v=GLr7Y5njLus 112 GM 53 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=L5XGjATRAPM 
81 GM 22 Chevrolet 2007 https://www.youtube.com/watch?v=ew__0mlJXAU 113 GM 54 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=gt4QADi8adk 
82 GM 23 Chevrolet 2007 https://www.youtube.com/watch?v=U2kmBMgloD8 114 GM 55 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=CrERWvQ9ZUo 
83 GM 24 Chevrolet 2008 https://www.youtube.com/watch?v=g40WIBD0MU0 115 GM 56 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=slu-sG9oSRE 
84 GM 25 Chevrolet 2008 https://www.youtube.com/watch?v=KeR1HBV_I-U 116 GM 57 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=MCsEI70CC9Y 
85 GM 26 Chevrolet 2008 https://www.youtube.com/watch?v=MFRiI6CDdqY 117 GM 58 Chevrolet 2013 https://www.youtube.com/watch?v=2fHup5N65xE 
86 GM 27 Chevrolet 2009 https://www.youtube.com/watch?v=lzndNQCIs7Q 118 GM 59 Chevrolet 2014 https://www.youtube.com/watch?v=KSxorBBKv6M 
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87 GM 28 Chevrolet 2009 https://www.youtube.com/watch?v=8oLIDcJZ7U8 119 GM 60 Chevrolet 2014 https://www.youtube.com/watch?v=cPVEfdjXYxU 
88 GM 29 Chevrolet 2009 https://www.youtube.com/watch?v=FNZ3M_bwH3Y 120 GM 61 Chevrolet 2014 https://www.youtube.com/watch?v=S8bi6Vt9llU 
89 GM 30 Chevrolet 2010 https://www.youtube.com/watch?v=8Zchausy2FY 121 GM 62 Chevrolet 2014 https://www.youtube.com/watch?v=Ncv4M3IiO14 
90 GM 31 Chevrolet 2010 https://www.youtube.com/watch?v=SrJyGJS-_eo 122 GM 63 Chevrolet 2014 https://www.youtube.com/watch?v=ZcovzpM31SU 
91 GM 32 Chevrolet 2010 https://www.youtube.com/watch?v=RyPEKb90N7Q           

 PEÇAS VW 
Peça Código Montadora Ano URL Peça Código Montadora Ano URL 
123 VW 1 Volkswagen 2000 https://www.youtube.com/watch?v=r4HrMw4ISwI 169 VW 47 Volkswagen 2008 https://www.youtube.com/watch?v=ONy_K22EId8 
124 VW 2 Volkswagen 2000 https://www.youtube.com/watch?v=8nCaz7wBllc 170 VW 48 Volkswagen 2009 https://www.youtube.com/watch?v=NM95jF0t31U 
125 VW 3 Volkswagen 2000 https://www.youtube.com/watch?v=Efn-xyeWdIc 171 VW 49 Volkswagen 2009 https://www.youtube.com/watch?v=23XCskP9H6A 
126 VW 4 Volkswagen 2000 https://www.youtube.com/watch?v=xleyv758YOo 172 VW 50 Volkswagen 2009 https://www.youtube.com/watch?v=1G0t-FG77vc 
127 VW 5 Volkswagen 2000 https://www.youtube.com/watch?v=XtDX9SoBA7E 173 VW 51 Volkswagen 2009 https://www.youtube.com/watch?v=rJV8J6Yi3Nc 
128 VW 6 Volkswagen 2000 https://www.youtube.com/watch?v=hMFFWCcCqw 174 VW 52 Volkswagen 2009 https://www.youtube.com/watch?v=mjyZ-Fusz18 
129 VW 7 Volkswagen 2001 https://www.youtube.com/watch?v=IK7DzsaMlOc 175 VW 53 Volkswagen 2009 https://www.youtube.com/watch?v=GKQoaUeaE3w 
130 VW 8 Volkswagen 2002 https://www.youtube.com/watch?v=5C6A4MY3zZI 176 VW 54 Volkswagen 2009 https://www.youtube.com/watch?v=ND9RtMjb0I4 
131 VW 9 Volkswagen 2002 https://www.youtube.com/watch?v=aHJMX0KG7lw 177 VW 55 Volkswagen 2009 https://www.youtube.com/watch?v=2KEWTVd1f8c 
132 VW 10 Volkswagen 2002 https://www.youtube.com/watch?v=mDzF6HN0J4o 178 VW 56 Volkswagen 2009 https://www.youtube.com/watch?v=u11DKpgdjSo 
133 VW 11 Volkswagen 2002 https://www.youtube.com/watch?v=vYF_NQBae9A 179 VW 57 Volkswagen 2010 https://www.youtube.com/watch?v=qMYnEj4q5tQ 
134 VW 12 Volkswagen 2002 https://www.youtube.com/watch?v=1SKhjgIqAfI 180 VW 58 Volkswagen 2010 https://www.youtube.com/watch?v=K6anwPEwzAU 
135 VW 13 Volkswagen 2002 https://www.youtube.com/watch?v=aVCToUiBdVM 181 VW 59 Volkswagen 2010 https://www.youtube.com/watch?v=LJDsEJ_e5aA 
136 VW 14 Volkswagen 2002 https://www.youtube.com/watch?v=3erQFZ2htDY 182 VW 60 Volkswagen 2010 https://www.youtube.com/watch?v=7xO6nj_vwdc 
137 VW 15 Volkswagen 2003 https://www.youtube.com/watch?v=Ude2G_tVHVE 183 VW 61 Volkswagen 2010 https://www.youtube.com/watch?v=xUZKJk80phE 
138 VW 16 Volkswagen 2003 https://www.youtube.com/watch?v=eF50G63dKNQ 184 VW 62 Volkswagen 2011 https://www.youtube.com/watch?v=ob-_EMzfPyw 
139 VW 17 Volkswagen 2003 https://www.youtube.com/watch?v=4j_zJsX62aU 185 VW 63 Volkswagen 2011 https://www.youtube.com/watch?v=l-thewOEFBs 
140 VW 18 Volkswagen 2003 https://www.youtube.com/watch?v=L28sDr0EbE0 186 VW 64 Volkswagen 2011 https://www.youtube.com/watch?v=V1bLQTVpyfY 
141 VW 19 Volkswagen 2003 https://youtu.be/-y-7ScsjTrY 187 VW 65 Volkswagen 2011 https://www.youtube.com/watch?v=MBsWLbAIt3k 
142 VW 20 Volkswagen 2003 https://www.youtube.com/watch?v=J2dk-m0O2qc 188 VW 66 Volkswagen 2011 https://www.youtube.com/watch?v=rF4HbpiZF1o 
143 VW 21 Volkswagen 2004 https://www.youtube.com/watch?v=bx-gJQ8vYlM 189 VW 67 Volkswagen 2011 https://www.youtube.com/watch?v=nVsIxao6Vsk 
144 VW 22 Volkswagen 2004 https://www.youtube.com/watch?v=8SOdOQYzINg 190 VW 68 Volkswagen 2011 https://www.youtube.com/watch?v=-xGniWcpNQk 
145 VW 23 Volkswagen 2004 https://www.youtube.com/watch?v=52UYIf3msKc 191 VW 69 Volkswagen 2011 https://www.youtube.com/watch?v=csPpR5HQTLY 
146 VW 24 Volkswagen 2004 https://www.youtube.com/watch?v=zHfA5hFASwI 192 VW 70 Volkswagen 2012 https://www.youtube.com/watch?v=XgFg31aBlFg 
147 VW 25 Volkswagen 2004 https://youtu.be/kthqhJ14VxY 193 VW 71 Volkswagen 2012 https://www.youtube.com/watch?v=Bxzac1UaSbw 
148 VW 26 Volkswagen 2005 https://www.youtube.com/watch?v=1CehsfC7gSs 194 VW 72 Volkswagen 2012 https://www.youtube.com/watch?v=zTyHhyUmNQ8 



126  

149 VW 27 Volkswagen 2005 https://www.youtube.com/watch?v=nk6cUvUPKPI 195 VW 73 Volkswagen 2012 https://www.youtube.com/watch?v=nQGChxzdizU 
150 VW 28 Volkswagen 2005 https://www.youtube.com/watch?v=xSmIkJpAtWU 196 VW 74 Volkswagen 2012 https://www.youtube.com/watch?v=4vyg9ljHR9g 
151 VW 29 Volkswagen 2005 https://www.youtube.com/watch?v=WKYWO_stjno 197 VW 75 Volkswagen 2012 https://www.youtube.com/watch?v=On_6jWSOBEU 
152 VW 30 Volkswagen 2005 https://www.youtube.com/watch?v=51X7gjnTurY 198 VW 76 Volkswagen 2012 https://www.youtube.com/watch?v=kGwI9UZ_xbY 
153 VW 31 Volkswagen 2005 https://www.youtube.com/watch?v=VDER-1iUaAM 199 VW 77 Volkswagen 2012 https://www.youtube.com/watch?v=3ub-olhBGdY 
154 VW 32 Volkswagen 2006 https://youtu.be/rxZOqj6F_FA 200 VW 78 Volkswagen 2013 https://www.youtube.com/watch?v=cTvz6lZvoHo 
155 VW 33 Volkswagen 2006 https://www.youtube.com/watch?v=cBr0kCC5gxU 201 VW 79 Volkswagen 2013 https://youtu.be/mhXOgb8pKIg 
156 VW 34 Volkswagen 2006 https://youtu.be/cluCS-JnDJw 202 VW 80 Volkswagen 2013 https://www.youtube.com/watch?v=vwJYG7n3M0o 
157 VW 35 Volkswagen 2007 https://youtu.be/z9UfNLJ37_o 203 VW 81 Volkswagen 2013 https://www.youtube.com/watch?v=cGHGbZ3buuc 
158 VW 36 Volkswagen 2007 https://www.youtube.com/watch?v=7falsGyYZJI 204 VW 82 Volkswagen 2013 https://www.youtube.com/watch?v=WRaG6Kn0NwA 
159 VW 37 Volkswagen 2007 https://www.youtube.com/watch?v=7srJYa-vB6Y 205 VW 83 Volkswagen 2014 https://www.youtube.com/watch?v=m6V4v_Iw-zs 
160 VW 38 Volkswagen 2007 https://www.youtube.com/watch?v=6OK7P5jz45I 206 VW 84 Volkswagen 2014 https://www.youtube.com/watch?v=xjgFkZJK2qw 
161 VW 39 Volkswagen 2007 https://www.youtube.com/watch?v=6VDPFtxY8Vo 207 VW 85 Volkswagen 2014 https://www.youtube.com/watch?v=N63c5WWldFo 
162 VW 40 Volkswagen 2008 https://www.youtube.com/watch?v=yubqgwzT6lE 208 VW 86 Volkswagen 2014 https://www.youtube.com/watch?v=yUmYHduUTbM 
163 VW 41 Volkswagen 2008 https://www.youtube.com/watch?v=48kJJP5f9l4 209 VW 87 Volkswagen 2014 https://www.youtube.com/watch?v=gpMENbYUfQg 
164 VW 42 Volkswagen 2008 https://www.youtube.com/watch?v=6vd1KbFRxdE 210 VW 88 Volkswagen 2015 https://www.youtube.com/watch?v=uK9QPWyQsxg 
165 VW 43 Volkswagen 2008 https://www.youtube.com/watch?v=F9TLqlYRofA 211 VW 89 Volkswagen 2015 https://www.youtube.com/watch?v=AwahU7K4Zz4 
166 VW 44 Volkswagen 2008 https://www.youtube.com/watch?v=gQrH-vE17us 212 VW 90 Volkswagen 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Xjqv2OJSa8k 
167 VW 45 Volkswagen 2008 https://www.youtube.com/watch?v=lCOzjo_ojX4 213 VW 91 Volkswagen 2015 https://www.youtube.com/watch?v=Cqmbg9DDuaE 
168 VW 46 Volkswagen 2008 https://www.youtube.com/watch?v=FuwAtPSvwrA 214 VW 92 Volkswagen 2015 https://www.youtube.com/watch?v=AqPneTBJ58U 

          215 VW 93 Volkswagen 2015 https://www.youtube.com/watch?v=3H8oR2rqbIU 
 PEÇAS TOYOTA 

Peça Código Montadora Ano URL Peça Código Montadora Ano URL 
216 T 1 Toyota 2000 https://www.youtube.com/watch?v=fyim958cKyY 228 T 13 Toyota 2012 https://www.youtube.com/watch?v=0WVg5zRIgwM 
217 T 2 Toyota 2004 https://www.youtube.com/watch?v=b4hsBOe37V0 229 T 14 Toyota 2012 https://www.youtube.com/watch?v=RkGGPvPAB08 
218 T 3 Toyota 2008 https://www.youtube.com/watch?v=bVhDncz1Kyo 230 T 15 Toyota 2013 https://www.youtube.com/watch?v=ua1Urx1R7js 
219 T 4 Toyota 2009 https://www.youtube.com/watch?v=aENJ7sQ_4G4 231 T 16 Toyota 2013 https://www.youtube.com/watch?v=f9WB4hkmJLk 
220 T 5 Toyota 2010 https://www.youtube.com/watch?v=8qcyU0IWQr0 232 T 17 Toyota 2013 https://www.youtube.com/watch?v=3hZ2F-Kpcac 
221 T 6 Toyota 2010 https://www.youtube.com/watch?v=AMpPPuyCSxw 233 T 18 Toyota 2013 https://www.youtube.com/watch?v=7J23lq9Y2vE 
222 T 7 Toyota 2010 https://www.youtube.com/watch?v=qZLcuiAhnJQ 234 T 19 Toyota 2013 https://www.youtube.com/watch?v=1w8IqFhAvao 
223 T 8 Toyota 2011 https://www.youtube.com/watch?v=GdF34riTj48 235 T 20 Toyota 2014 https://www.youtube.com/watch?v=9P1AzgdeAXY 
224 T 9 Toyota 2011 https://www.youtube.com/watch?v=hwpVTP6UWOU 236 T 21 Toyota 2014 https://www.youtube.com/watch?v=P__gBq4aotM 
225 T 10 Toyota 2011 https://www.youtube.com/watch?v=hKQbsQYaXQw 237 T 22 Toyota 2014 https://www.youtube.com/watch?v=zSdDvIEGAFE 
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226 T 11 Toyota 2012 https://www.youtube.com/watch?v=060LmUB-jE8 238 T 23 Toyota 2014 https://www.youtube.com/watch?v=T_XLe1eu69c 
227 T 12 Toyota 2012 https://www.youtube.com/watch?v=3IxgfK7BDN0 239 T 24 Toyota 2015 https://www.youtube.com/watch?v=8QB-d801Ap8 

          240 T 25 Toyota 2015 https://www.youtube.com/watch?v=_5a1AFFQZWI 
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APENDICE E -  CLASSIFICAÇÃO DOS MODELOS POR PREÇO 

Modelo Preço* Modelo Preço* 
Courier  R$   27.290,00  Ka  R$    41.590,00  
Fiesta  R$    47.999,00  Ranger  R$    80.500,00  

Focus hatch  R$    69.900,00  Ecosport  R$    65.900,00  
Focus Sedan  R$    78.500,00  Fusion  R$  108.400,00  

Edge  R$  139.000,00      
* versões a partir de    

Tabela 23 - Preços Modelos Ford 
Fonte: Adaptado de Ford Brasil, 2016 
 

Modelos Ford 
Entrada Intermediário Luxo 
Courier Ecosport Fusion 

Courier Sport Focus hatch Edge 
Escort Focus Sedan Explorer 
Fiesta Ranger F-250 

Ka    
Escort SW     

Tabela 24 - Modelos Ford por Segmento 
Fonte: elaborado pela autora, 2016 

Modelo Preço* Modelo Preço* Modelo Preço* 
Astra  R$    44.389,00  Corsa Classic  R$    34.490,00  Onix  R$    37.790,00  
Celta  R$    34.990,00  Montana  R$    44.190,00  Spin  R$    56.750,00  

Corsa Sedan  R$    40.100,00  Prisma  R$    43.150,00  Sonic  R$    46.200,00  
S10  R$    72.490,00  Vectra GT  R$    59.990,00  Trailblazer  R$  137.000,00  

Tracker  R$    83.890,00  Captiva  R$  106.696,00  Cruze  R$    69.990,00  
Vectra  R$    76.570,00  Agile  R$    37.708,00  Cobalt  R$    44.990,00  
Zafira  R$    60.169,00  Malibu  R$  115.000,00  Meriva  R$    45.790,00  
Omega  R$  128.600,00  Camaro  R$  230.990,00  Corsa  R$    38.900,00  

* versões a partir de     
Tabela 25 - Preços Modelos Chevrolet 
Fonte: adaptado de iCarros, 2016 

Modelos Chevrolet 
Entrada Intermediário Luxo 

Agile Corsa Classic Cruze Camaro 
Astra Corsa Sedan Spin Captiva 
Celta Meriva Vectra Malibu 

Cobalt Montana Vectra GT Omega 
Corsa Onix Zafira Tracker 
Sonic Prisma S10 Trailblazer 

Tabela 26 - Modelos Chevrolet por Segmento 
Fonte: elaborado pela autora, 2016 
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Modelo Preço* Modelo Preço* Modelo Preço* 
Gol  R$    31.590,00  Touareg  R$  248.800,00  Fusca  R$    87.210,00  
Golf  R$    76.790,00  CrossFox  R$    61.450,00  Up  R$    31.990,00  

Polo Classic  R$    52.180,00  Spacefox  R$    59.770,00  Tiguan  R$  134.630,00  
Santana  R$    40.000,00  Jetta  R$    72.410,00  Amarok  R$  106.990,00  
Saveiro  R$    42.190,00  Jetta Variant  R$    92.190,00  Polo  R$    50.030,00  
Passati  R$  128.400,00  Voyage  R$    41.590,00  Fox  R$    39.900,00  

* versões a partir de     
Tabela 27 - Preços Modelos VW 
Fonte: Adaptado de iCarros, 2016 
 

Modelos VW 
Entrada Intermediário Luxo 

Gol Quantum Touareg 
Saveiro Spacefox Tiguan 
Kombi Golf Amarok 
Parati Polo Classic Passati 
Polo CrossFox Jetta Variant 

Voyage Jetta Fusca 
Fox    

Santana     
Tabela 28 - Modelos VW por Segmento 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

 
Modelo Preço* Modelo Preço* 
Corolla  R$                 68.740,00  Etios  R$    41.890,00  
Hilux  R$               130.960,00  Etios Sedan  R$    46.390,00  
Camry  R$               180.370,00  Etios Cross  R$    54.790,00  
Rav 4  R$               132.950,00  Prius  R$  117.610,00  

Hilux SW4  R$               135.850,00      
* versões a partir de   

Tabela 29 - Preços Modelos Toyota 
Fonte: Toyota Brasil, 2016 

Modelos Toyota 
Entrada Intermediário Luxo 

Etios Sedan Corolla Fielder Hilux 
Etios Corolla Camry 

 Etios Cross Rav 4 
   Hilux SW4 

    Prius 
Tabela 30 - Modelos Toyota por Segmento 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016 
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APÊNDICE F – TRANSCRIÇÕES DAS PEÇAS 
F6: 
Elementos Visuais e Composição de Cena:  
O Fiesta está correndo por uma estrada vazia em frente a um campo de energia eólica. Conforme o Fiesta passa, 
as hélices giram, de repente ele breca para deixar uma família de patos atravessar a estrada, as hélices param de 
girar. O Fiesta volta a acelerar e as hélices recomeçam a girar 
Elementos de fala: novo Ford Fiesta, você nunca viu tanta força 
Elementos textuais: Zetec RoCam 1.0 Surpercharger 1.6 
F31: 
Elementos de fala: 
No teste comparativo de design: deu Ford Focus. Já no teste comparativo de câmbio: deu Ford Focus. E no teste 
comparativo de tecnologia: deu Ford Focus também. Bom, no teste comparativo de performance e de qual polui 
menos, adivinha? Deu Ford Focus. E finalmente, no teste comparativo de namorada do motorista: (Assobio), deu 
Ford Focus. Novo Ford Focus, um carro para quem gosta de carro. 
Elementos Textuais: 
Revista Car & Driver – março 2009 e setembro 2010 
Revista Quatro Rodas – outubro 2010 
Revista Auto Esporte – março 2009 
Estado de São Paulo – Instituto do Meio Ambiente e IBAMA – Setembro 2009 
Taxa zero e saldo em 24 meses. 
Composição de cena: 
A peça apresenta resultados de testes comparativos entre o Ford Focus e seus concorrentes, conforme o locutor 
fala sobre esses testes aparecem elementos do carro e a fonte que apontou determinada característica como 
vencedora (elementos textuais).  
F32: 
Elementos de fala: 
Executivo 1: analisei sim, fiquem tranquilos, tudo tem seu tempo 
Executiva: e você? Onde pretende estar daqui cinco anos? 
Executivo 2: daqui cinco anos?.... e você ? onde pretende estar daqui cinco anos? 
Locutor: Quem dirige o novo Ford Fusion fez por merecer 
Elementos textuais: 
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Sync Media System 
Tração Integral AWD 
Motor V6 243 cv 
6 Airbags 
Câmbio Sequencial 6 Velocidades 
Quem dirige o novo Ford Fusion fez por merecer 
Composição de cena: 
A peça se passa num restaurante onde está acontecendo um almoço de negócios sobre alguma proposta não 
mencionada. Quatro executivos, três homens e uma mulher. O Executivo 1 fala sobre a proposta e olha para o 
Executivo 2, a Executiva dirige uma pergunta para o Executivo 2 que antes de responder olha para o Executivo 1 
como se ele já soubesse a resposta. O Executivo 2 se imagina dirigindo em alta velocidade um Ford Fusion numa 
estrada vazia com a Executiva no banco do passageiro, ele olha para ela como se os dois estivem tendo um 
relacionamento afetivo, a cena foca nos detalhes internos e externos do carro conforme aparecem os elementos 
textuais. A cena volta para a mesa do restaurante e o Executivo 2 refaz a pergunta para a Executiva. Ela se imagina 
na mesma estrada dentro do Fusion com o Executivo 2 dirigindo e ela no banco traseiro lendo jornal. Em seguida 
aparece o último elemento textual e o locutor falando a mesma frase: Quem dirige o novo Ford Fusion fez por 
merecer. 
F55: 
Elementos de fala:  
Mãe Natureza: Mães, a maioria quer os filhos debaixo de suas asas, eu não. Se tem uma coisa que aprendi em 
bilhões de anos é que filho se cria para o mundo. Claro que as vezes dou uns puxões de orelha, massa ver vocês 
crescerem livres é o maior presente que uma mãe pode receber, principalmente eu: a mãe Natureza. 
Locutor: Aqui é liberdade, aqui é EcoSport. 
Elementos textuais: 
Símbolo IBAMA PROCONVE – na cidade somos todos pedestres 
Filmado em ambiente controlado 
#FILHOSDAMAENATUREZA  
Composição de cena:  
A peça começa mostrando um bebê recém-nascido, sem roupas e chorando, a cena seguinte mostra uma paisagem 
de montanhas e foca dentro da mata, conforme a mãe natureza fala que as mães desejam manter seus filhos 
protegidos, o EcoSport passa correndo por uma trilha e chama atenção de uma mulher que estava na floresta. A 
cena seguinte é um barco num lago com jovens pulando na água, o EcoSport passa em alta velocidade por uma 
estrada de terra com montanhas ao fundo, depois aparece o motorista e o carro visto de cima levantando poeira. 
Em seguida está de noite acontecendo uma rave na floresta e aparece uma coruja, como se fosse uma “mãe”. A 
mãe natureza fala de possíveis broncas, então começa a chover forte e cair raios e os jovens se protegem dentro do 
EcoSport. Um flash de várias cenas: um rapaz correndo na chuva, o EcoSport em alta velocidade na lama e chuva, 
uma moça de roupa no mar, o EcoSport dando cavalo de pau na lama, um rapaz pulando de um penhasco em 
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direção a água, o EcoEsport numa trilha, uma moça surfando, um rapaz pulando e finalmente o carro parando no 
alto da montanha. Quando começa a fala do locutor. 
GM 2: 
Elementos de fala: 
Locutor: eu sou o vento, eu zombo do tempo, no vazio eu crio a velocidade, a forma perfeita no voo, a emoção. O 
ano 2000 chegou ... de Vectra, em nome do vento: parabéns. 
Composição de cena: 
A peça inicia mostrando o antigo cartão postal de Nova York, as torres do WTC e vai fechando a cena passando 
pelos prédios como se fosse o vento, para ruas completamente vazias, aparecem folhas de árvore sendo espalhadas 
pelas ruas e sobe para o topo de um prédio. Em seguida o “vento” chega no único veículo na rua, o Vectra, e passa 
a mostrar em câmera lenta o design do carro. Por onde o carro passa ele prende a atenção dos olhos das pessoas e 
espalha folhas de papel que elas estavam segurando. Passa por uma mulher em alta velocidade e levanta a saia 
dela mostrando a calcinha, depois passa por um homem de sobretudo e maleta, o casaco levanta e ele fica olhando 
para o carro como se o desejasse. 
T5:  
Elementos de fala: 
Locutor: chegou o Corolla com novo motor Dual VVT-i 2.0 Flex, a maior potência da categoria e câmbio paddle 
shift no volante.... Corolla com novo motor Dual VVT-i 2.0 Flex: dirigir é incrível. Faça um test drive. 
Elementos textuais: 
Dual VVT-i 2.0 Flex 153 CV 
Paddle Shift 
2.0 Dual VVT-i Flex 
Composição de Cena: 
A peça começa mostrando a frente do Corolla e mostra o velocímetro com a velocidade aumentando. O carro 
acelera e da impressão de que ele está dentro do novo motor VVT-i, as engrenagens vão se mexendo conforme o 
carro passa e acontece uma explosão indicando que o motor começou a funcionar. O Corolla vai passando por 
todas as partes do motor e desviando dos pistões do motor até que aparece um farol fechando e ele breca. Então o 
Corolla está numa rua em frente a faixa de pedestre onde passam três mulheres, e o homem que está dirigindo sorri 
e acelera após elas saírem da faixa. 
T12: 
Elementos de fala: 
Locutor: chegou o novo Toyota Etios, um carro que você nunca viu, uma sensação que você nunca sentiu....Chegou 
o novo Toyota Etios, muito prazer! 
Samuel Rosa e Pitty cantando As Curvas da Estrada de Santos, de Roberto e Erasmo Carlos. 
Elementos Textuais: 
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Muito espaçoso 
Selo IBAMA PROCONVE – Respeite a sinalização de trânsito 
Motores 1.3 e 1.5 Flex 
3 anos de garantia 
Air bags de série e ABS 
Baixo consumo de combustível 
Qualidade Toyota 
Composição de cena: 
A peça inicia num galpão escuro que tem as luzes acendidas numa sequência crescente até que fique todo 
iluminado e releve o novo carro da Toyota, o Etios. Num corredor em direção ao local onde está o Etios estão 
chegando cinco músicos brasileiros: Samuel Rosa (Skank), Pitty, Tony Bellotto (Titãs), Marcelo Bonfá (Legião 
Urbana) e PJ (Jota Quest). Os cinco param em frente ao Etios e ficam admirando o carro por fora e por dentro. Na 
cena seguinte os cinco estão dentro do carro com o Samuel Rosa na direção e Pitty no banco do passageiro 
cantando, e os outros três no banco de trás. Elas vão passando por várias ruas da cidade de São Paulo que estão 
sem outros carros, mas com pedestres e ciclistas e, por onde passam todos param o que estão fazendo para olhar o 
Etios. Chegam no lugar onde será o show deles, passam pelo público dentro do carro como se ele fosse o famoso 
no tapete vermelho e sobem com o Etios no palco antes de começar o show para a multidão que estava aguardando 
por eles. 
T23: 
Elementos de fala: 
Locutor: A Hilux e a SW4 2015 são ideais para usar na cidade. Sobem rampa de shopping com tranquilidade, 
aceleram nas avenidas, contornam rotatórias, andam bem em congestionamento, aguentam imperfeições do asfalto 
e se sujar um pouquinho, é só passar no lava-rápido. Conheça a linha 2015 e faça um test drive. 
Elementos textuais: 
Sistema multimídia com navegador, DVD e TV digital 
Transmissão com inteligência artificial 
Toyota SW4 2015 Força e Elegância, Toyota Hilux 2015 invencível. 
Composição de cena: 
A peça começa com a Hilux numa estrada de terra enquanto o locutor descreve situações típicas de quem dirige 
na cidade. Conforme ele fala uma situação, mostra a Hilux fazendo algo semelhante na terra, como subir rampa. 
Em seguida aparece a SW4 acelerando numa rua de terra entre duas cercas, a Hilux dando cavalo de pau na lama 
e esperando uma manada de bois passar. Então a SW4 passa por uma ponte de tábuas de madeira e a Hilux  numa 
estrada de terra levantando poeira para depois entrar no lago como se estivesse no lava-rápido. Os dois modelos, 
a Hilux e a SW4 estão estacionadas num gramado com uma vista de montanhas a trás delas. 
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VW4: 
Elementos de fala:  
Locutor: a primeira Parati a gente nunca esquece 
Elementos textuais:  
Nova Parati. A Geração III da station mais jovem do país. 
Composição de cena: 
O ator Paulo Vilhena está parado num ponto de ônibus e faz o sinal para o ônibus que está chegando pare. Na cena 
seguinte ele entra no quarto dele e arremessa a mochila para o outro lado, pula de costas na cama e tirar os tênis e 
fica emburrado por ter que andar de ônibus. De repente ele percebe uma caixa de presente na cama, quando ele 
abre tem a chave de um VW ele abre um sorriso e olha para o lado como se estivesse pensado. Ao chegar na 
garagem ele encontra sua nova Parati. Ele fica alguns segundos rodeando e admirando o carro por fora antes de 
entrar, então ele senta no banco do motorista e analisa a direção e o painel como quem não acredita que ganhou a 
Parati. Na cena seguinte ele está dirigindo a Parati bem devagar, como se não soubesse guia-la, numa rua cheio de 
pedestres na calçada, uma garota passa e olha para ele. Ele olha de volta pelo retrovisor enquanto ela vai embora, 
então continua seu caminho. 
VW27: 
Elementos de fala:  
Ator: droga de relógio, ah não seria bom se tudo fosse bem feito que nem um Volkswagen?! As coisas iam ser 
menos frágeis, menos descartáveis e deviam durar muito mais. E por exemplo, se eu quisesse eu podia ter só um 
fogão, um celular, só um aparelho de som. As coisas iam ser feitas não só para seguir a última moda ou para 
parecer que são modernas, elas iam ter que ser bonitas por muito tempo. Como as coisas iam durar mais, as pessoas 
não iam precisar comprar tanto e iam gastar muito menos, as lojas iam vender menos e ai nunca ia ter fila e as 
empresas não iam precisar anunciar tanto, ia ter menos comercial na televisão menos anúncio nas revistas, menos 
propaganda invadindo a rua. As fábricas iam produzir menos e aí iam usar menos matéria prima, iam precisar de 
menos gente e... peraí. E eu? E eu ia acabar ficando sem trabalho e aí eu não ia poder comprar o meu Volkswagen. 
Pensando bem, que bom que nem tudo é tão perfeito quanto um Volkswagen né?!  
Locutor: Volkswagen, perfeito para sua vida 
Composição de cena: 
O personagem está lavando o Fox dele na frente de casa com uma mangueira e o relógio para de funcionar, ai ele 
pensa em como o mundo poderia ser melhor se tudo fosse resistente igual a um Volkswagen, enquanto desperdiça 
água. Ela passa a imaginar diferentes produtos que poderiam durar muito mais e não precisariam ser trocados por 
estarem estragados voltando a ser novos de novo como um relógio, uma mesa de jantar, uma roupa, um lustre, um 
guarda-chuva, um fogão, um celular, um aparelho de som. Então aparece um desfile de moda sustentável e 
invenções modernas que estimulam o consumo. Em seguida aparece uma escada rolante de um shopping lotada 
que fica vazia conforme ele pensa que as pessoas não iam precisar comprar tanto, ia sobrar mais dinheiro, as vendas 
iam diminuir e assim não teriam filas. Os anúncios de Tv, revista e rua desaparecem. A fumaça da chaminé de 
uma fábrica some e os estragos da retirada de matéria prima também e assim não precisariam de muitos 
funcionários. Então aparece o personagem com uma caixa com seus pertences de trabalho no meio da rua porque 
foi mandado embora. Então ele reflete que isso não é bom, que é melhor deixar tudo do jeito que está para ele 
poder ter o Volkswagen dele e tudo que mostrou se ruim na propaganda volta ao normal. 
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VW36: 
Elementos de fala: 
David Gump: um dia eu decidi dirigir até a cidade. Quando cheguei lá, decidi cruzar a cidade inteira. Depois de 
cruzar a cidade, decidi cruzar o estado e, acabei dirigindo até o fim da estrada. Quando cheguei la, resolvi voltar e 
continuar dirigindo. E quando eu cheguei no final da outra estrada, pensei: é melhor voltar e continuar dirigindo. 
Eu só pensava em seguir e dirigir e dirigir 
Senhor no banco: e você não conseguia para de dirigir? 
David Gump: Não! Muitas pessoas não entendiam porque alguém dirigia tanto. Outras, por outro lado, se 
identificavam com isso e acabaram se juntando a mim. Um dia, alguém me disse que isso deu esperança para muita 
gente. Eu só dirigia e a última coisa que eu pensava era parar. E isso é tudo o que eu tenho a dizer sobre isso. 
Locutor: Novo Golf. Pelo prazer de dirigir. 
Composição de cena: 
A peça recria as cenas do filme Forrest Gump em que o personagem resolve começar a correr sem parar pelo país. 
Um sósia do ator Tom Hanks resolve começar a dirigir o Golf e não parar mais, assim como no filme, isso desperta 
o interesse da mídia e da população e as pessoas começam a olhar ele como uma celebridade pois ele não para de 
dirigir nunca. Depois de muito tempo dirigindo pelos EUA vários outros motoristas de Golf resolvem se juntar a 
ele e formam filas de carros pelos lugares por onde ele passa. A cena volta para o famoso banco da praça do filme 
onde ele conta as histórias de sua vida, e o sósia do ator está contado essa história para um senhor que não acredita 
que ele não conseguia parar de dirigir. 
VW64: 
Elementos de fala: 
Dono da casa: viu aqui? Energia solar. Janela de super insolação: entra muita luz e eu economizo energia. Aqui 
coleta seletiva, o lixo orgânico vira adubo e eu uso na horta, tá vendo?! Uma coisa ajuda a outra. Oh, toda a pintura 
da casa é a base de água. Esse aqui é o meu carro. Até meu jardim cria energia solar. Eu te falei que a gente 
reaproveita água da chuva? 
Locutor: Polo Blue Motion, até 15% menos de consumo e emissão de CO2. Parece pouco, mas faz muita diferença. 
Elementos textuais:  
Emite até 15% menos de CO2  
Saiba mais em: vw.com.br/bluemotion 
Composição de cena: 
O dono da casa mostrando para seu amigo como sua casa sustentável funciona, primeiro ele mexe no interruptor 
para falar da energia solar, depois leva seu amigo pela sala para mostrar a janela, as latas de lixo separadas e a 
horta que utiliza o adubo a partir de lixo orgânico. Aí ele mostra o Polo Blue Motion parado na garagem e continua 
mostrando outras qualidades da casa. O locutor apresenta o Polo e fala de seus benefícios ao meio ambiente. 
VW71: 
Elementos de fala: 
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Jogador 1: Xeque-mate! 
Locutor: força e inteligência  agora juntas. Amarok: controle automático de descida, 4x4 permanente e agora 
com câmbio automático de oito marchas. Amarok, a força da inteligência. 
Elementos textuais: 
HDC – Controle automático de descida 
4x4 permanente 
Câmbio automático de 8 marchas 
Cinto de segurança salva vidas  
Composição de cena: 
A peça se inicia num bar onde dois homens muito musculosos parecem estar fazendo um braço-de-ferro, com o 
restante dos homens no bar gritando e torcendo. Um dos jogadores fala xeque-mate e então é possível ver que eles 
estavam, na verdade, jogando xadrez. Na próxima cena aparece a Amarok descendo um morro de terra e pedras, 
acelerando numa estrada de terra, passando com a pick-up na lama e em seguida entrando com a Amarok numa 
estrada de asfalto. 
VW82: 
Elementos de fala: 
Locutor: nova Saveiro 2014, o carro para quem gosta de aventura. Para quem gosta de aventura mesmo! 
Motorista: a isca tai. Bora pescar?! 
Amigo: Vamos embora! 
Locutor: nova Saveiro, carregada de aventura 
Elementos textuais: 
Imagens fictícias. Respeite os animais, o meio ambiente, as leis de trânsito e as regras para o correto transporte de 
cargas. 
Tampa com sistema de amortecimento 
Sensor de estacionamento 
Selo IBAMA PROCONVE – Respeite os limites de velocidade 
Composição de cena: 
Um rapaz chega na floresta com a Saveiro e vai em busca de uma cobra gigante, ele aparece correndo pela mata 
agarrado a ela e depois os dois caem num rio, onde ficam lutando por alguns instantes até que o rapaz se vê cercado 
pela cobra e começa a dar socos na cabeça dela. Na cena seguinte o rapaz está fechando um recipiente de vidro 
gigante com tampa de plástico. Ele sai da floresta e para na casa de um amigo, informando que pegou a isca para 
eles irem pescar. O amigo sai da casa com um anzol gigante, coloca na caçamba e entre no carro. 
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VW91: 
Elementos de fala: 
Locutor: sabe a liberdade de dirigir um esportivo? Você também pode sentir num sedan. Jetta, o esportivo 
disfarçado de sedan 
Elementos textuais: 
Motor TSI de 211 cv – o mais potente da categoria 
Transmissão automática DSG de 6 velocidades 
Infotainment com navegação 
Selo IMABA PROCONVE – todos juntos fazem um trânsito melhor 
Controle eletrônico de estabilidade e tração 
Ar-condicionado com duas zonas de temperatura 
Faróis bixênon com LED 
Composição de cena: 
Um homem dirigindo o Jetta pela cidade e se imaginando livre como se estivesse andando à cavalo num campo, a 
cena volta para o Jetta e ele olha para sua esposa sentada no banco do passageiro. Os dois se imaginam andando 
cada um no seu cavalo no campo, a cena volta para o Jetta e dessa vez aparecem duas crianças no banco de trás. 
As duas se unem aos seus pais no campo, cada um com seu cavalo personalizado como se fosse um carro. O cavalo 
da menina ainda está levando um cachorro a tira colo. A cena volta para o Jetta e a esposa aumenta o volume da 
música feita por uma orquestra, então aparece os quatro integrantes e os músicos cavalgando no campo cada um 
com seu instrumento musical, quando ela muda a estação do rádio e começa a tocar rock, a banda que está 
cavalgando também muda, assim como os instrumentos. 

 
 
 

 


