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RESUMO 
 
Este artigo pretende articular mobilidade, consumo e publicidade na era da globalização. A 
proposta é pensar a publicidade como um sistema de motilidade – ou potencial de 
movimento (KAUFMANN, 2002) - que teria como objetivo colocar os sujeitos em 
circulação por meio do consumo dos objetos. Ao considerar a oferta de potencial de 
movimento como força persuasiva do discurso publicitário, o referido artigo trabalha com a 
hipótese de que as práticas de consumo proporcionariam ao público-alvo o acesso à 
circulação, mesmo que virtual ou imaginativamente, por entre as opções de (i)mobilidade 
oferecidas pela fluidez do cenário. 
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Introdução 

Na contemporaneidade a capacidade e a experiência de mobilidade são 

potencializadas pela compressão espaço-temporal criada pelo uso intenso da infraestrutura 

tecnológica característica da globalização. Em um mundo líquido, nos termos de BAUMAN 

(2001), não só pessoas, mas bens e informação estão em trânsito e fazem parte de uma rede 

de valores em circulação que determinam novas relações com o tempo, com o espaço, com 

os objetos, por fim, com a cultura que estrutura as dinâmicas sociais e que coloca a 

mobilidade como condição fundamental para a fruição do sujeito com seus grupos de 

referência e seus objetos de consumo.  

Nesse cenário fluido, a mobilidade torna-se modo de vida e segundo URRY (2007, 

p.6), deve ser encarada como um Paradigma a partir do qual é feita uma conexão teórica 

entre as diferentes formas de viajar, comunicar e transportar bens, pessoas e informação, e 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda em História, Política e Bens Culturais do CPDOC/FGV-RJ; Mestre em Comunicação Social pela PUC-Rio; 
Professora do curso de Comunicação Social da UNESA/RJ. Email: ma.nogueira@terra.com.br.  
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as múltiplas maneiras pelas quais a economia e a vida social são organizadas e 

experimentadas em diferentes momentos e lugares da história.   

  No entanto, na contemporaneidade é impossível desvincular a mobilidade da 

globalização dos mercados e mundialização das culturas. Em um cenário no qual, cada dia 

mais, as coordenadas de tempo e de espaço são comprimidas pela tecnologia, as coisas do 

mundo chegam até o sujeito apesar de sua imobilidade. O movimento não mais se manifesta 

somente pelo deslocamento físico, mas pode também ser experimentado principalmente 

pelas mercadorias e pelas imagens que circulam globalmente. Para capacitar esse robusto 

crescimento das práticas de mobilidades, dispositivos e sistemas tecnológicos de transporte 

e comunicação são desenvolvidos para proporcionar e facilitar a circulação física, 

imaginativa e virtual de pessoas, mercadorias, informação e imagens em um fluxo de 

mobilidades que possui como aspecto fundamental a velocidade.  

Esse duplo efeito de fluidificação do mundo – a velocidade da técnica causa a 

compressão espaço-temporal; e a compressão espaço-temporal demanda, cada vez mais, 

velocidade da técnica – faz com que as tecnologias de transporte e de comunicação ajam 

como potencializadoras do movimento e, por essa razão, transformem o cenário por 

enfraquecer as categorias sociais em favor de um mundo organizado a partir da 

predominância da mobilidade. Neste contexto, denominado por KAUFMANN (2002, p.6) 

como ‘modelo líquido’ de fluidificação do social, o indivíduo está sempre mudando e as 

relações interpessoais, assim como entre as pessoas e seu território, desaparecem. A queda 

das entidades macrossociais estimula o crescimento em importância dos estilos de vida e 

das práticas de consumo.  

Nesse sentido, a escolha e aquisição dos bens por parte dos indivíduos será feita a 

partir da oferta de potencial de movimento como benefício básico. Em outras palavras, os 

indivíduos passam a buscar produtos ou serviços que possam agir como plataforma para 

experiência da mobilidade. Sob esse ponto de vista, a tecnologização da vida é levada para 

o consumo e do consumo é transferida para a publicidade (LIPOVETSKY, 2007). 

É nesse ponto que a pesquisa pretende articular mobilidade, consumo e publicidade 

na era da globalização. A proposta é pensarmos a comunicação publicitária como um 

sistema que, ao atribuir movimento aos objetos via comunicação, torna-se um veículo por 

meio do qual o consumidor experimentaria o mundo da circulação mesmo que virtual ou 

imaginativamente. Portanto, um sistema não de mobilidade, mas de motilidade, ou 
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potencial de movimento (KAUFMANN, 2002), que ofereceria possibilidade de 

movimentação para os indivíduos que são públicos-alvo da comunicação massiva.  

Ao considerar a oferta de potencial de movimento como força persuasiva do 

discurso publicitário, a referida pesquisa levanta a hipótese de que a publicidade teria como 

objetivo colocar os sujeitos em movimento por meio do consumo dos objetos. Dessa forma, 

as escolhas de consumo feitas a partir da comunicação publicitária relativa àqueles bens 

proporcionaria aos consumidores o acesso à circulação por entre as opções de mobilidade, 

e/ou imobilidade, oferecidas pela fluidez do cenário. 

 

 

Mobilidade e consumo: a publicidade como potência na era da globalização 
 

Como atividade que dá visibilidade ao consumo e, desta forma, parte integrante do 

que URRY denomina movimento dos objetos3, na sociedade moderno-contemporânea a 

publicidade opera como uma área de transferência (McCRACKEN, 2003, p.101) na qual os 

objetos são simbolicamente resignificados e passam a materializar a cultura na qual estão 

inseridos. Os bens, nesse sentido, tornam-se códigos-objetos (SAHLINS, 2003, p. 178) que, 

simbolicamente, materializam um imaginário coletivo que os envolve com um caráter que 

ultrapassa sua utilidade intrínseca como produto e os insere numa dimensão cultural. Sua 

utilidade, portanto, deixa de ser relacionada à satisfação de alguma carência e passa a 

incorporar certos valores do que McCRACKEN (2003, p. 101) denomina o mundo 

culturalmente constituído.  

Local do significado cultural em constante transformação, o mundo culturalmente 

constituído é a dimensão na qual os fenômenos do mundo são experimentados pelos 

indivíduos a partir das crenças e de pressupostos da cultura da qual fazem parte. A base 

cultural, portanto, opera de duas maneiras: como uma lente, que determina certa visão de 

mundo, e como um plano de ação, ao marcar as coordenadas das atividades sociais e de 

nossa capacidade produtiva “especificando os comportamentos e os objetos que dela 

emanam” (McCRACKEN, 2003, p. 102). A produção de bens nesse momento aparece 

como uma maneira de materializar os valores sociais e os princípios culturais vigentes e as 

suas distinções. Dessa forma, na contemporaneidade as motivações e as práticas de 

                                                 
3 Segundo Urry, o movimento de objetos está relacionado à circulação dos bens entre a produção e o 
consumo, passando pelo varejo, e ainda o dar e receber presentes e souvenires (Mobilities, 2007, p.47). 
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consumo tornam-se tradução de um projeto de vida que idealizado se realiza resignificado 

nos objetos (BAUDRILLARD, 1970).  

Como reflexo da sociedade na qual está inserida (ROCHA, 1985), a publicidade 

encampa a cultura da mobilidade em suas práticas. No mundo fluido característico da 

contemporaneidade não só a informação é mobilizada, mas os meios pelos quais ela circula 

são móveis, assim como o consumidor da informação. Ajustar estas três dimensões de 

mobilidade - a da informação, a dos meios e a do consumidor – se constitui no grande 

desafio das atividades de comunicação.  

Apoiada pela convergência das tecnologias digitais, a comunicação publicitária é 

criada considerando a circulação de imagens e objetos. Dessa maneira, mobilidade torna-se 

intrínseca ao fazer publicitário porque os consumidores estão em trânsito; os meios são 

móveis - internet e celulares, p.ex.; e ainda porque, atualmente, grande parte dos locais de 

consumo são locais de circulação, tais como aeroportos e estações de metrô. Neste contexto 

social contemporâneo, no qual a mobilidade é pensada como condição fundamental de 

experiência de vida cotidiana, a compulsão por mobilidade do indivíduo contemporâneo 

não escapa de ser utilizada como estratégia de transformação do produto e/ou da marca em 

objeto de consumo, ele mesmo também objeto em circulação.  

Desta forma, sair em busca de um target fixo – não só em suas características 

identitárias, mas também em função de sua localização – por meio de uma mídia massiva, 

impessoal e estática é o mesmo que constranger o consumidor a um tempo e a um espaço 

nos quais ele não mais se sente confortável. A própria ação mercadológica de posicionar o 

objeto ou a marca como algo que representa para o consumidor um único ponto de vista 

sobre aquele produto (RIES & TROUT, 2002) cai por terra ao pensarmos sobre a circulação 

globalizada da informação e sobre a diversidade de consumidores que entrarão em contato 

com aquele bem ao redor do mundo.  

Neste cenário social fluido e globalizado, a publicidade torna-se ponto de interseção 

de variados sistemas de mobilidade (URRY, 2007, p.39): da mobilidade física dos 

consumidores à mobilidade imaginativa dos signos, passando pelo movimento dos objetos e 

pela mobilidade virtual das mensagens e das imagens. Para além de seu objetivo comercial 

de divulgação, seu discurso transforma-se numa ferramenta potencializadora do movimento 

não só do bem a ser consumido, mas também, e principalmente, para àquele o qual a 

mensagem é direcionada.  
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Repensando a mobilidade: potencial de movimento e a motivação dos indivíduos 
  

Segundo KAUFMANN (2002, p.35), existem alguns limites teóricos na forma com 

que o conceito de mobilidade é utilizado nas pesquisas em Ciências Sociais. Em primeiro 

lugar, para o autor a polissemia do conceito de mobilidade enfraquece os estudos sobre o 

tema visto que “mobilidade espacial não é um conceito inequívoco e pode tanto referir-se 

ao movimento físico quanto ao movimento metafórico da comunicação, e concerne a 

pessoas, mercadorias, informação e ideias”.  

Ao pensar a mobilidade também como movimento metafórico, KAUFMANN 

desloca o foco das pesquisas da geografia dos movimentos para os atores que se movem, 

sendo este o segundo ponto o qual KAUFMANN acha que deve ser ultrapassado 

teoricamente. Na opinião do autor: 

O potencial de velocidade permitido pela tecnologia dos sistemas de transporte e 
comunicação é comumente visto como um instrumento que oferece mobilidade às 
pessoas, como um meio para fazê-las móveis. É imperativo que essa confusão entre 
o potencial de velocidade oferecido pelas tecnologias e a atribuição direta e 
inquestionável de estratégias para a mobilidade das pessoas seja abandonada se 
quisermos estudar a mobilidade espacial sob o ponto de vista sociológico. Somente 
articulando as razões e intenções dos atores em serem móveis ou, ao contrário, suas 
escolhas pela imobilidade, nós iremos alcançar esse meta (KAUFMANN, 2002, 
p.37). 
 

Esta confusão conceitual – de que fluidez é o mesmo que mobilidade – reside à 

motivação para que KAUFMANN proponha uma expansão do conceito de mobilidade ao 

sugerir uma inversão da perspectiva: pensar mobilidade a partir do potencial de movimento 

das pessoas, no caso, motilidade e não no seu deslocamento físico. 

Segundo KAUFMANN (2002, p.37), “motilidade pode ser definida como a 

capacidade da pessoa ser móvel ou, mais precisamente, a maneira com que o indivíduo se 

apropria do que é possível no domínio da mobilidade e usa esse potencial em suas 

atividades”. A intenção do autor é considerar que todos os atores possuem potencial de 

mobilidade que será (ou não) transformado em movimento de acordo com suas aspirações e 

circunstâncias, em função, portanto, de suas motivações.  

A motilidade é composta por todos os fatores que definem a capacidade de uma 

pessoa ser móvel, como por exemplo, atitude física, aspirações de fixação ou de 

mobilidade, a existência de tecnologias de transporte e comunicação e a acessibilidade a 

elas, restrições espaço-temporais, conhecimento adquirido, entre outros critérios. 
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Motilidade é constituída, portanto, por elementos relacionados ao acesso (escolhas 

disponíveis), habilidade (competência requerida para fazer uso das escolhas) e apropriação 

(avaliação dos acessos disponíveis) (KAUFMANN, 2002, p.38-39). Podemos definir 

acesso, habilidade e apropriação das seguintes formas: 

1) Acesso: se refere a uma gama de escolhas possíveis em um lugar e é composta de redes e 

fluxos, de territórios e lugares. O acesso possui dois componentes importantes de serem 

pensados: opções e condições. As opções se referem ao conjunto dos meios de transporte e 

de comunicação disponíveis e pelo conjunto do serviço e equipamentos potencialmente 

acessíveis. Já as condições dizem respeito à acessibilidade às opções no que tange ao tempo 

e ao dinheiro envolvido.  

2) Habilidade: se refere ao saber fazer e envolve três aspectos fundamentais: habilidades 

físicas, habilidades adquiridas (como possuir licença para dirigir) e habilidades 

organizacionais (no sentido do planejamento das mobilidades). Essas habilidades são 

multidisciplinares e tem a ver com idade, gênero e fase da vida.  

3) Apropriação: o aspecto da apropriação diz respeito a como a pessoa interpreta/utiliza o 

acesso e suas habilidades. A apropriação é moldada pelas aspirações e planos de cada um e 

decorre de suas estratégias, valores, percepção e hábitos. É o aspecto da apropriação que as 

pessoas usam para julgar se o acesso é ou não é apropriado e levá-lo ou não, em 

consideração. É também um meio pelo qual as habilidades são avaliadas. Apropriação é 

desta forma, constituída por meio da interiorização dos padrões e valores de cada um e 

também tem a ver com idade, gênero e fase da vida.  

 

Esses três aspectos em conjunto constituem a ‘propensão para ser móvel’, quer 

dizer, motilidade, e que varia de intensidade de pessoa para pessoa. KAUFMANN (2002, 

p.40) afirma, ainda, que a “motilidade é formada pelo curso da vida de cada um e por sua 

situação financeira, social e cultural que juntas, vão definir uma série de possibilidades em 

termos de oportunidades e projetos”. O fato de ser individual, no entanto, não a faz 

decolada das questões da cultura e do social. 

Em contrapartida ao conceito de motilidade proposto, KAUFMANN retorna ao 

conceito de mobilidade e as quatro formas mais comumente trabalhadas em pesquisas feitas 

pelas Ciências Sociais: mobilidade residencial, migração, mobilidade diária e de viagens e 

turismo. Segundo o autor, esses quatro tipos de mobilidade podem ser classificadas a partir 

de dois aspectos: tempo (curta e longa duração) e espaço (interna ou externa à área de 
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residência). O cruzamento desses dois vetores expressa os estilos de vida dos indivíduos em 

uma dimensão espaço-temporal particular a qual pode ser medida pelo seu ritmo.  

Neste caso, KAUFMANN chama atenção para o fato de que a compressão espaço-

temporal pode ser modificada pela conexão, reversibilidade e também pela ubiquidade dos 

sistemas tecnológicos de transporte e de comunicação que acabam por criar novas formas 

de mobilidade espacial para além dos quatro tipos citados acima. Conexão, reversibilidade e 

ubiquidade impactam a irreversibilidade das práticas de mobilidade em dois sentidos: no 

aumento das opções e possibilidades de escolha, de acesso e de habilidades adquiridas e, 

portanto, de apropriação; assim como, no aumento da ubiquidade, ao permitir que as 

pessoas possam viver diferentes vidas em paralelo e em lugares que são distantes uns dos 

outros, em uma diversificação dos papéis sociais que impactam as identidades do sujeito e, 

consequentemente, suas práticas de mobilidade e de consumo.  

Ao considerar a mobilidade espacial como um fenômeno apto a se manifestar de 

diferentes formas, KAUFMANN e MONTULET (2008, p.40) propõem uma nova tipologia 

de mobilidades  que considera os ritmos e as maneiras com que as formas de mobilidade 

são articuladas com uma lógica de ações própria do indivíduo, protagonista de suas 

escolhas naquele momento da vida.  

 

 

Do sedentarismo ao cosmopolitismo: as novas tipologias e a apropriação da motilidade 
 

Na tipologia apresentada por KAUFMANN e MONTULET, o espaço é pensado 

desde sua dimensão limitada – territorial, como os geógrafos trabalham – até a noção de 

espaço como uma dimensão indefinida, em expansão. E o tempo é constituído por seu 

caráter de permanência – expressa geralmente pela duração da ação - até sua qualidade de 

efemeridade, na qual o instante é o que importa. Baseado nesses extremos de espaço e de 

tempo, os autores propõem quatro tipos ideais de mobilidade, a saber:  

- sedentary mobility: combina território com permanência. Em outras palavras, o que 

preenche de significado este espaço limitado do no qual os atores atuam são suas ações 

recorrentes. Para os autores, quem melhor representa esse tipo de mobilidade é o homem do 

campo que se movimenta no interior de uma dimensão localizada, representada pelos 

limites sua pequena cidade, na qual vivencia toda sua experiência de mobilidade. 
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- re-embedded mobility: vivenciada por indivíduos que estão ligados a um território, mas 

não acreditam mais no ‘mito de permanência’. Isto é, pessoas que foram ‘desenraizadas’ de 

seus lugares de origem, mas pelos quais ainda possuem fortes laços. Imigrantes são um bom 

exemplo de indivíduos que experimentam deste tipo de mobilidade.  

- incursive mobility: nesse caso, a permanência é vivenciada em um espaço aberto, de 

fluxos, em expansão. Os indivíduos que vivenciam esse tipo de mobilidade são entusiastas 

das tecnologias que os permite viajar por novos lugares os quais eles permanecem o tempo 

que for preciso (“they take their time”). Para os autores quem melhor experimenta essa 

mobilidade é o viajante: ao mesmo tempo em que é importante se deslocar, real ou 

imaginativamente, é importante também manter os laços com o local. A sociabilidade desse 

indivíduo é construída com base no desejo de criar laços sociais forte mesmo que 

transitórios.  

- cosmopolitan mobility: essa mobilidade combina espaço em expansão como tempo 

efêmero. O indivíduo cosmopolita viaja de um ponto ao outro sem limitação. Como um 

‘neonômade’, o homem de negócios global é o que melhor ‘encorpora’ esse tipo de 

mobilidade. E o que ancora sua localidade é uma série de espaços de passagem, como 

quartos de hotel, saguão de aeroporto, salas de embarque. Segundo os autores, a escolha por 

um ‘lugar para chamar de seu’ se dá baseado em critérios de consumo e trabalho: qual o 

melhor lugar que preenche meus interesses atuais? A única exigência é um rápido acesso as 

tecnologias de comunicação. A sociabilidade do cosmopolita é construída baseada em 

relações vivenciadas no ‘aqui e agora’.  

 

Mesmo sugerindo esses quatro tipos ideais de se experimentar a mobilidade, os 

autores chamam atenção para o fato de que esses tipos não devem ser trabalhados como 

modelos fechados ou rótulos: a vida é diversa e cheia de decisões de movimentação a serem 

tomadas. E o fato de alguém experimentar de um tipo de mobilidade numa esfera da vida, 

não quer dizer que em outra situação ele ou ela não possa optar por outro tipo de 

mobilidade. Tal observação se mostra determinante quando falamos de práticas de consumo 

e suas motivações, assim como de publicidade e seu target, temas principais desta pesquisa. 

O ponto de vista desta perspectiva teórica é, sem dúvida, o indivíduo e como ele se 

apropria do potencial de movimento oferecido pela velocidade proporcionada pelas 

tecnologias de transporte e de comunicação características da fluidificação social.  Mais 

uma vez, nesse ponto, os autores reforçam a ideia de mobilidade enquanto potência cuja 
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força relaciona os interesses do indivíduo com o espaço e com o tempo, relação essa que é 

determinada pelos projetos e estilos de vida individuais. Segundo KAUFMANN e 

MONTULET (2008, p.46), “motilidade constituiu um capital o qual os atores mobilizam 

para realizarem suas aspirações e seus projetos, sem deixar de ignorar os constrangimentos 

que eles são, por outro lado, compelidos”.  

É curioso notar que as pessoas estão utilizando as tecnologias de transporte e de 

comunicação, isto é, de conexão, reversibilidade e ubiquidade da mobilidade proporcionada 

por esses sistemas, para lidarem, digamos, de maneira virtual, com diversas esferas da vida, 

diferentes campos de atuação e com variadas identidades ao mesmo tempo e em um mesmo 

espaço. Este fato aponta para a possibilidade de que a ubiquidade tecnológica permita o 

sedentarismo: ser móvel para ser fixo.  

Essa observação mostra que ao contrário do que é largamente difundido, o uso 

intenso da motilidade pode ser utilizado para preservar o sedentarismo e que, desta forma, 

não se apresentaria como sinal do crescimento da ‘hipermobilidade’. Nesse sentido, as 

pessoas escolheriam se movimentar com o objetivo de melhor preservar sua ancoragem ao 

ambiente familiar (no sentido de conhecido). Como consequência, as desigualdades nas 

experiências de mobilidade podem ser interpretadas em termos de acesso à conectividade e 

à reversibilidade. Neste caso, ser móvel – ou ter acesso a formas de mobilidade – é 

socialmente determinante e, por isso, estressa diferenças. KAUFMANN e MONTULET 

afirmam ainda: 

Conectividade e reversibilidade ilustram dois importantes pontos: as pessoas tentam 
reduzir o impacto de seus movimentos em suas vidas, nas suas redes de 
relacionamento e nas suas ancoragens ao local, ao mesmo tempo em que tentam 
alcançar o máximo de potencial de mobilidade – ou motilidade – para sobreviver à 
compulsão a mobilidade que caracteriza a sociedade ocidental contemporânea 
(2008, p.48).  
 

Em uma perspectiva cosmopolita, a motilidade torna-se fundamental na experiência 

cotidiana de mobilidade. Neste ponto, podemos fazer uma ligação com a apresentação de 

KESSELRING4 no seminário do CPDOC cujo trabalho tinha como título uma frase de 

BECH, citada por BAUMAN e reproduzida por KAUFMANN e MONTULET (2008): ao 

patinarmos numa camada fina de gelo, nossa segurança é nossa velocidade (“In skating 

over the thin ice, our safety is our speed”). Acredito que esta citação reforça como a 

                                                 
4 Kesselring, Sven. In skating over the thin ice: Mobility pioneers and the risk society. Apresentação no 
Seminário Mobilidades urbanas: Alicerces para pesquisa transnacionais. CPDOC- fundação Getúlio Vargas. 
Rio de Janeiro, 29-31 de agosto de 2011.  
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velocidade e o potencial de movimento proporcionado pela tecnologia é utilizado pelos 

atores também como possibilidade de escape dos riscos e constrangimentos oferecidos pelas 

dinâmicas sociais na contemporaneidade do que somente como instrumento de circulação. 

Nesse ponto, voltamos à proposta inicial da pesquisa que considera a oferta de 

motilidade como força persuasiva do discurso publicitário. A publicidade, nesse caso, teria 

como objetivo oferecer ao público-alvo da comunicação a possibilidade de mover-se (ou 

não) por meio do consumo dos objetos. A motivação, as escolhas de consumo e a 

apropriação dos bens, neste caso realizadas no interior de uma situação espaço-temporal 

própria do consumidor, serão feitas no sentido de proporcionar aos consumidores o acesso 

as opções de mobilidade, e/ou imobilidade, em função de seus projetos e estilo de vida.  

 

Conclusão  

 

Sem dúvida alguma a sociedade contemporânea é a sociedade do movimento. No 

entanto, mobilidade não diz mais respeito somente ao deslocamento físico, mas 

principalmente, a potência de movimento proporcionada pela velocidade das tecnologias. A 

compressão espaço-temporal altera a relação dos indivíduos com a localidade e com as 

estruturas sociais. Essa relação – entre os indivíduos e as dimensões de espaço e de tempo - 

torna-se diversa e pode ser vivenciada de maneiras potencialmente diferentes em função das 

experiências de mobilidade vividas pelos indivíduos.   

Ao pensar a mobilidade a partir de sua potência, KAUFMANN lança o conceito de 

motilidade – emprestado do campo da biologia – para aplicá-lo na mobilidade espacial, a 

qual o autor define não só como movimentação geográfica, mas também virtual, visto que a 

noção de território alterou-se com a compressão espaço-temporal característica do cenário 

social fluido.  

Motilidade é potência de movimento, e a um nível individual é definida pelas 

possibilidades de acesso, as habilidades e as formas de apropriação que as pessoas fazem de 

objetos e possibilidades de mobilidade a partir de suas aspirações, projetos e estilos de vida.  

Apesar de escolhas a nível individual, de certa forma autônoma, KAUFMANN chama 

atenção de que as escolhas estão relacionadas a um fundo cultural, social, econômico e 

político individual fundamental.  

Outro ponto a ser observado é que as escolhas são sempre relacionadas não só as 

opções feitas, mas àquelas que foram descartadas, isto é: motilidade diz respeito a novas 
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possibilidades, visto que potência, mas também a novos constrangimentos. Nesse sentido, o 

acesso, as habilidades e a formas de apropriação são características de distinção social, 

mesmo que dizer que são também, em potência, mostra de mobilidade social.   

Ao relacionar a fluidez do cenário à potencialidade de mobilidade espacial 

(geográfica e de comunicação) KAUFMANN e MONTULET sugerem uma nova tipologia 

que fortalece a potencialidade de movimento quando alinham as lógicas de ação dos 

indivíduos às dimensões de espaço e de tempo às quais eles escolhem experimentar. 

Pesquisas realizadas pelos autores apontaram para uma tendência das pessoas se habilitarem 

a utilizar da tecnologia não para ser mais móveis, mas para evitar riscos e possíveis 

constrangimentos que possam limitar ou atrapalhar o movimento tanto na rotina diária 

quanto na carreira profissional. Essa conclusão sugere que a velocidade da técnica e a 

consequente fluidez do cenário não são diretamente transformadas em mobilidades por 

todos que as experimentam, ponto de vista defendido principalmente por KAUFMANN no 

livro Re-thinking mobility (2002). 

Por fim, essa tipologia espaço-temporal das mobilidades se apresenta como ponto de 

contato entre os dois conceitos-chaves utilizados na pesquisa: mobilidade e publicidade. Ao 

pensar a mobilidade pela potência, a divulgação de produtos em uma escala global pode se 

encarada como potencialidade de movimento. E para além de potência da comunicação, ela 

mesma, por definição, mobilidade, a pesquisa pode ainda pensar na circulação dos objetos 

em relação à mobilidade dos atores. E indo ainda um pouco mais adiante, a pesquisa pode 

pensar esta nova tipologia como um novo critério de segmentação do público-alvo das 

mensagens publicitárias globais. Afinal, cada produto deve considerar o tipo de mobilidade 

escolhida para ser experimentada pelo indivíduo em função da área de atuação – tanto do 

produto quanto da vida do cliente – e oferecer a este público a potência de mobilidade a 

qual, a princípio, será para ele – público – de grande valia na aquisição de qualidade de vida 

pretendida (vale dizer, móvel ou imóvel, sedentária ou cosmopolita).   

Neste caso, motilidade será característica-chave dos produtos independente de seus 

benefícios básicos relacionados ao seu segmento de mercado ou área de atuação e 

concorrência. As empresas deverão desta forma, entender mobilidade não como meio de 

comunicação ou de logística de varejo, mas como potência, ou motilidade, que no cenário 

social fluido parecer ser o instrumental fundamental de fruição de todos os indivíduos com 

seus grupos de referência, seus objetos de consumo e seus projetos de vida. 
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