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O mercado automotivo sempre esteve entre os maiores 
anunciantes do Brasil – um levantamento de 2016, da 
Kantar Ibope Mídia, mostra o setor de veículos como 

o sétimo que mais investe em publicidade. Por isso mesmo, 
a história da propaganda de carros é indissociável da própria 
trajetória da indústria, e tem capítulos saborosos, repletos 
de muita criatividade e anúncios que entraram para a cultura 
popular. Mas, claro, as peças de propaganda que você vê hoje 
na TV e nas revistas são bem diferentes dos primeiros anúncios 
dessa história, lá no começo do século 20. Cada época teve uma 
publicidade de veículos com características distintas, de acordo 
com a necessidade do momento. É um pouco dessa história que 
você vai conhecer nesta matéria.

ANÚNCIOS EXPLICATIVOS
Nas primeiras décadas do século 20, os carros ainda eram 
novidade para muita gente. A Ford começou a montar seu Modelo 
T, o Ford “Bigode”, em 1919. A primeira linha de montagem da 
General Motors surgiria seis anos depois no País. Eram raras 
as pessoas que tinham carro, principalmente no interior, onde 
o automóvel era um ilustre desconhecido – lembre-se de que 
naquele tempo não existia televisão para popularizar os produtos. 
Por isso, as montadoras investiam em anúncios preocupados 

PUBLICIDADE 
DE CARRO NO 
SÉCULO 20
SAIBA COMO FOI A EVOLUÇÃO DESSA 
HISTÓRIA – QUE ACOMPANHOU DE 
PERTO A TRAJETÓRIA DA INDÚSTRIA 
AUTOMOBILÍSTICA

PARA FRENTE, BRASIL!
A Volkswagen já havia chegado oficialmente ao Brasil em 1953 
— de início, instalada em um galpão alugado no Ipiranga, em 
São Paulo. As peças chegavam importadas da Alemanha e eram 
montadas no Brasil. Cerca de 2.300 unidades do Fusca e quase 
560 exemplares da Kombi foram fabricados dessa forma.
Nos anos 1960, com o golpe militar, a publicidade de veículos é 
tomada por um viés nacionalista e também progressista. Mesmo 
com esse direcionamento, com a evolução do meio publicitário, 
os conteúdos dos anúncios ganharam sofisticação, tanto no 
texto quanto nas imagens: a fotografia vai aos poucos ganhando 
o espaço que antes era quase que exclusivo das ilustrações. Em 
1960, a publicidade de automóveis ganha seu principal palco com 

o lançamento da revista Quatro Rodas, até hoje a mais importante 
publicação sobre automóveis do Brasil. E outra revolução traria 
um universo completamente novo para a publicidade de veículos: a 
popularização da TV. 
Na primeira metade da década de 1970, a publicidade 
automobilística começava a anunciar os novos modelos de uma 
segunda geração de automóveis fabricados no Brasil. Apesar 
de baseados em modelos europeus, são projetos genuinamente 
brasileiros. Até porque, em 1976, as importações de automóveis 
foram proibidas no Brasil. Então, na segunda metade da década, 
a crise do petróleo traz para a publicidade a necessidade de um 
discurso mais voltado para a economia de combustível. Surge o 
Fiat 147 – um carro imbatível nesse quesito.
Já nos anos 1980, Monza, Escort, Santana e Uno eram as 
estrelas da publicidade automobilística. Definitivamente, a imagem 
passa a se sobressair ao texto. Um prenúncio da explosão criativa 
que marcaria a publicidade brasileira nos anos 1990.
Aliás, essa última década do século 20 traria outro divisor de 
águas na indústria: o governo Collor abriria as portas para as 
importações, com a declaração bombástica de que os carros 
brasileiros seriam carroças. Os carros mais luxuosos vieram 
primeiro, pois a alíquota de importação de 85% era desfavorável 
para modelos mais baratos, que não teriam como competir com 
os nacionais.
Mais do que produtos, esses veículos eram apresentados 
pela publicidade como uma experiência de vida; os comerciais 
reforçavam a imagem de exclusividade e alimentavam os sonhos 
de consumo dos brasileiros. 

MÁQUINAS POP

em explicar os automóveis, seus diferentes modelos (poucos) e 
marcas. A publicidade voltada para o carro buscava sua identidade 
– e os textos eram descritivos e técnicos. 
Quando veio a Segunda Guerra Mundial, na virada da 
década de 1930 para a de 1940, a publicidade passou a 
ser predominantemente institucional. Não era para menos: 
nessa época, o empenho das montadoras estava voltado para 
atender à indústria bélica. Bastava que os consumidores não se 
esquecessem das marcas. Até porque, com o fim do conflito, o 
mercado automotivo voltaria a se aquecer. Uma época em que os 
carros americanos tinham grande evidência – reflexo de quem se 
saiu como grande vencedor da guerra.
E isso era apenas um prenúncio do que estava por vir na década 
seguinte. A primeira metade dos anos 1950 foi o período em 
que os Estados Unidos tentaram vender seu “american dream” 
mundo afora – e a publicidade teve papel fundamental nessa 
disseminação de uma cultura. No Brasil, os automóveis importados 
dos States eram sonho de consumo, principalmente os modelos da 
General Motors e da Ford. Se, em seus primórdios, a publicidade 
automobilística estava voltada para a funcionalidade dos carros, 
agora, seguindo o padrão americano, o foco estava no status – 
ainda que a arte continuasse marcada por muitas ilustrações. Mas 
essa hegemonia dos americanos estava com os dias contados. 

NO COMEÇO, ERA O XAROPE
A indústria da propaganda no Brasil nasceu em 
1910 com a inauguração do “Reclame Yankee”, 
um grande painel colocado na lateral do Teatro São 
José, no centro da cidade de São Paulo. Lá, eram 
anunciados produtos farmacêuticos como o xarope 
Bromil, que prometia “curar a tosse em 24 horas”.

ANÚNCIOS DEVEM TRAZER  
MENSAGEM EDUCATIVA
De acordo com o artigo 77-B do CTB, toda publicidade destinada à 
divulgação ou promoção, nos meios de comunicação social, de produto 
oriundo da indústria automobilística, incluirá, obrigatoriamente a 
mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada.
Em 2014, o DENATRAN por meio da Portaria nº 99 estabeleceu 
seis possibilidades de frases educativas que devem ser utilizadas, 
nacionalmente, em todas as peças publicitárias destinadas à divulgação ou 
promoção de produtos oriundos da indústria automobilística, quais sejam:
• Na cidade somos todos pedestres.
• Pedestre, você também faz parte do trânsito.
• Todos juntos fazem um trânsito melhor.
• Avance no respeito. Não avance na faixa.
• Pedestre, dê o sinal para sua vida.
• Pedestre, use sua faixa.


